CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMO “UMA ONU”

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS
COMEÇANDO POR UM DIÁLOGO NACIONAL
UM PROCESSO PARTICIPATIVO QUE UNE DIVERSOS
ATORES
A proteção social fomenta o crescimento e o
desenvolvimento. Para as Nações Unidas, ela constitui
uma prioridade, conforme atestam os seus
compromissos, novos e antigos, para melhorar a
cobertura da proteção social, entre os quais os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A
construção de pisos de proteção social é um processo
longo e contínuo. O exercício de Diálogo Nacional
Baseado na Avaliação (Assessment Based National
Dialogue, ABND) representa o primeiro passo para
alcançar pisos de proteção social definidos ao nível
nacional. Este diálogo nacional ajuda a formular
opções de políticas relevantes e viáveis, assentes
numa avaliação colaborativa da situação da proteção
social e das estimativas de custos para a reforma e
expansão da cobertura.
Este exercício envolve autoridades nacionais,
representantes
dos
empregadores
e
dos
trabalhadores, organizações da sociedade civil e
agências das Nações Unidas que elaboram
recomendações em linha com as estratégias do
governo e os compromissos internacionais, e que
defendem essas recomendações para assegurar que
estas podem ser traduzidas em ações concretas.
UMA OPORTUNIDADE DE COLABORAÇÃO PARA A ONU
O ABND oferece uma oportunidade para todas as
agências das Nações Unidas envolvidas na Iniciativa
do Piso de Proteção Social (OIT, UNICEF, OMS,
UNFPA, UNAIDS, UNESCO, ONU MULHERES, PAM,
FAO, entre outras) estarem “Unidas na Ação” (Deliver
as One UN). Cada agência assume competências
centrais em diferentes áreas, as quais, quando
combinadas, criam um corpo especializado de
conhecimentos sem paralelo e permitem uma divisão
mais eficiente do trabalho. Além da formulação de
políticas e da conceção de regimes, é dado apoio à
criação de mecanismos de provisão, coordenação e
monitorização e avaliação, de modo a tornar o piso
de proteção social uma realidade para todos.
UMA ABORDAGEM DE TRÊS PASSOS
1. Desenvolvimento da matriz de avaliação
As quatro garantias do Piso de Proteção Social (PPS) são
usadas como referência para medir os sistemas de
segurança social e proteção social existentes e outros
programas de alívio da pobreza, identificar lacunas nas
políticas e dificuldades na implementação (ver diagrama)
e produzir recomendações para a conceção e
implementação de provisões adicionais de proteção
social, com o objetivo de garantir um nível mínimo de
PPS a toda a população.
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A matriz de avaliação é compilada em colaboração com
todas as principais partes interessadas através de
consultas e seminários presenciais, tanto ao nível
nacional como subnacional.
2. Protocolo de Avaliação Rápida
O custo das provisões de proteção social propostas é,
em seguida, estimado e projetado para um período
de 10 anos usando o Protocolo de Avaliação Rápida
(Rapid Assessment Protocol, RAP) da OIT. Este exercício
de cálculo dos custos pode servir de base para as
discussões sobre o espaço fiscal disponível, as
realocações do orçamento do Estado e a definição de
prioridades nas diferentes opções de políticas de
proteção social.
Após definir os custos para os diferentes cenários através
do RAP, os parâmetros dos diferentes cenários são
aperfeiçoados em seminários participativos sobre o
cálculo dos custos da proteção social.
3. Finalização
O relatório final de avaliação é entregue ao governo
para aprovação e tomada de decisão sobre os passos
seguintes.

PASSAR DO DIREITO À REALIDADE COM O SEU
APOIO
A proteção social é uma das principais áreas
prioritárias do sistema das Nações Unidas e constitui
uma boa oportunidade para trabalharmos como
“Uma ONU” na implementação da agenda pós-2015.
Com o seu apoio, podemos ajudar muitos países a
definir as suas estratégias de proteção social através
do diálogo social ou estabelecer as prioridades do
PPS e, em última instância, tornar o direito à proteção
social uma realidade para milhões de pessoas. Ao
nível de um país, juntos podemos:


Definir o PPS nacional através da matriz de
avaliação.
150 000 USD (um ano)



Estimar o custo do PPS.



Desenvolver capacidades através da realização de
seminários e viagens de estudo a países com
experiências relevantes.
150 000 USD

QUEREMOS OUVIR AS SUAS ASPIRAÇÕES
Na qualidade de parceiro/doador, irá receber relatórios
regulares detalhando o progresso realizado e terá
acesso a informação sobre as atividades de projeto em
curso, bem como a indicadores de desempenho.
Para discutir em maior profundidade as suas
necessidades e de que forma poderá apoiar o diálogo
nacional e melhorar as vidas de milhões de pessoas em
muitos países com a OIT, contacte:
Valérie Schmitt,

100 000 USD (8 meses)

Diretora-Adjunta do Departamento de Proteção Social
Chefe do Programa Mundial de Pisos de Proteção Social
schmittv@ilo.org



Formular recomendações e finalizar o relatório
ABND e o lançamento nacional.
50 000 USD (4 meses)

VISITE O NOSSO SÍTIO DE INTERNET:
http://flagship.social-protection.org
SIGA-NOS:



Partilhar a experiência nacional através de resumos
sobre o país, páginas de internet e vídeos.
50 000 USD

www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

