SEMINÁRIOS EXECUTIVOS
Organizados no quadro da iniciativa PRODUTO GLOBAL
MAPUTO 24-25.11.2011

O Objectivo da Iniciativa Produto Global do Departamento de Segurança Social
da OIT é apoiar a melhoria da governação das instituições de Segurança Social.
Os Seminários Executivos pretendem ser reuniões de alto nível com o objectivo
de partilhar e discutir com os constituintes tripartidos que lidam como questões
de segurança social e protecção social os mais recentes desenvolvimentos nestas
áreas.
O alvo destes Seminários são os responsáveis pela tomadas de decisões políticas
e pela gestão das instituições responsáveis pela gestão dos diferentes pilares de
protecção social.
Estas reuniões terão lugar num grupo de Países a seleccionar nos diferentes
Continentes, tendo em conta as evoluções mais recentes nesses Países e o papel
desempenhado pela Protecção Social na agenda de desenvolvimento dos Países.
Moçambique foi um dos Países seleccionados tendo em conta o papel relevante
que o País assumiu enquanto membro do Conselho de Administração, os seus
progressos em termos de enquadramento legislativo em matéria de protecção
social e o bom exemplo em termos de diálogo social tripartido na região.
Considerando as agendas bastante ocupadas dos beneficiário alvo, o Objectivo é
organizar sessões curtas, onde o máximo de informação seja compactada.
Entre outros assuntos pretendem-se abordar as seguintes questões:
a) O novo consenso em matéria de Protecção Social
b) A Iniciativa do Piso de Protecção Social, o Grupo de Aconselhamento e
o seu Relatório 2011
c) Evolução do pensamento, reformas de protecção social (segurança
social) e a Agenda do Trabalho Digno
d) Demografia, Riscos, Vulnerabilidade e Ciclo de Vida
e) Questões demográficas, económicas, financeiras e actuariais para não
especialistas
f) Governação e supervisão de instituições de segurança e de protecção
social
g) A resposta do Sistema das Nações Unidas e da OIT à crise e
catástrofes e o papel dos parceiros da segurança social
h) O Relatório Mundial de Segurança Social 2010-2011
i) A discussão recorrente e as conclusões sobre segurança protecção no
quadro da Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma
Globalização Justa, da 100 Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho em 2011
j) A Segurança Social e a Protecção Social nas cimeiras dos G-20 com um
especial Focus na Cimeira Francesa de Novembro de 2011

No final da sessão poderia ser organizada uma Conferência de Imprensa entre os
parceiros nacionais e a OIT para divulgar junto da imprensa o conteúdo da
discussão,
O responsável por estas sessões é o responsável chefe pelas actividades de
Desenvolvimento de Capacidades, Educação e Formação do Departamento de
Segurança Social da OIT – Prof. Dr. Alejandro Bonila-Garcia, que se deslocará aos
diferentes Países para a realização desta actividade.
Aproveitando a sua presença no País poderão se aproveitar a oportunidade para
a participação de outras sessões de discussão públicas sobre os mais recentes
avanços em matéria de Protecção Social, através por exemplo de eventos
organizados com os meios de comunicação social.
A organização será coordenada pelo Ministério do Trabalho e pela OIT, em
particular através do seu Projecto STEP/Portugal.
Possíveis participantes:
• Ministros com responsabilidades pelos Pilares da Protecção Social
(Trabalho, Acção Social, Finanças)
• Membros dos Conselhos de Administração.
• Directores Nacionias de Instituições responsáveis pela gestão da
Segurança Social (Instituto Nacional de Acção Social, Instituto Nacional de
Segurança Social, Departamento Nacional de Previdência Social)
• Coordenadora Residente das Nações Unidas
O Encontro de alto nível terá a duração de um dia, sendo as datas propostas
inicialmente os dias 24 ou 25 de Novembro de 2011.
O financiamento total da iniciativa é assegurada pela OIT

