Perito Associado
Projecto STEP/Portugal Fase II

1. Informações gerais
Título do cargo:

Perito(a) associado(a) em segurança social

Sector:

Protecção Social / STEP/ PORTUGAL / SECSOC

Local de trabalho:

Cabo Verde (Praia)

Duração do contrato:

12 meses

Data indicativa de início:

01 de Julho de 2011

Grade :

P2

Idade Limite:

34 anos

2. Supervisão

Responsável:

Coordenador do Projecto STEP PORTUGAL da OIT
em Genebra, ou o funcionário designado pelo
Coordenador

Conteúdo da supervisão e
metodologia:

Executar tarefas sob a supervisão direta do funcionário
responsável, contribuindo para o alcance dos resultados
definidos nos planos de trabalho anual do Projecto

3. Antecedentes
O Projecto STEP Portugal é uma parceria entre a OIT, o Governo da República
Portuguesa (através do Ministério de Trabalho e da Solidariedade Social) e os países
africanos de expressão portuguesa. É executado pela Organização Internacional do
Trabalho, com o apoio financeiro do Governo de Portugal. O Projecto visa a
assistência técnica à concepção e à implementação de políticas e planos nacionais
para a extensão da protecção social nos Países Africanos de expressão Portuguesa
(PALOP). O Projecto STEP/Portugal Fase II abrange atividades de apoio directo
organizadas no plano nacional e atividades de desenvolvimento de conhecimentos
organizadas no plano internacional.
Ao nível dos países, o Projecto assiste as instituições nacionais dos PALOP na
definição das suas políticas e programas de extensão da protecção social,
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nomeadamente através de uma análise das necessidades de cobertura (incluindo o
mapeamento de vulnerabilidade), do estudo dos custos das diferentes opções de
extensão, da simulação dos efeitos dessas opções sobre certas dimensões como a
pobreza ou a desigualdade de rendimentos, da definição de modelos de
financiamento, do estudo de viabilidade administrativa e institucional destas opções,
do estabelecimento de ligações com outras políticas e programas em matéria de
redução da pobreza ou de promoção do emprego e dos rendimentos, etc. Ele fornece
apoio técnico às instituições nacionais ao nível da implementação de políticas e
programas, nomeadamente através de análises no plano actuarial, financiamento e
fiscal, do reforço dos sistemas de informação e acompanhamento, da definição de
manuais de operacionalização, da definição de procedimentos de recolha de
contribuições, de disponibilização de prestações e de controle interno, entre outros. O
Projecto organiza formações destinadas ao reforço das competências dos quadros
institucionais encarregados da definição e da implementação de políticas e programas
de protecção social. Ele participa na definição e na implantação dos DRSP, UNDAF e
PPTD em alguns dos países envolvidos. Em Cabo Verde, a OIT faz parte da iniciativa
OneUN, uma iniciativa da ONU que visa reforçar a coerência do Sistema das Nações
Unidas a nível do país; assim, as acções da OIT a nível local incluem a coordenação
com outras agências do Sistema.
O Projecto STEP Portugal tem vindo a intervir desde finais de 2007 em Cabo Verde
no apoio à instalação do Centro Nacional de Pensões Sociais (CNPS), na formação de
actores da sociedade civil na área da extensão da protecção social e em técnicas e
instrumentos de inclusão social, e no reforço das capacidades do Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS). A partir de 2009, o Projecto iniciou uma Fase 2, tendo
definido novos eixos de intervenção no país. Eles consistiram na proposta de um
plano operacional de extensão da segurança social do INPS, que deverá nortear o
apoio do Projecto ao subsistema contributivo no país e no apoio à consolidação do
papel do CNPS no subsistema não contributivo da protecção social. Por fim, o
Projecto deverá levar a cabo o estudo para encontrar formas inovadoras de melhorar a
cobertura da protecção social de base, designadamente para determinadas camadas de
população ainda excluídas dos actuais sistemas de protecção social, mediante a
melhor articulação entre os subsistemas contributivo e não contributivo da protecção
social.
O(a) perito(a) associado(a) trabalhará em Cabo Verde sob a direcção e supervisão
directa da equipe do Projecto STEP Portugal baseada no Departamento de Segurança
Social da OIT em Genebra, e em estreita coordenação com o Escritório Sub-Regional
da OIT em Dakar. No plano local, ele(a) estará em perfeita articulação com as
intervenções do escritório do ONE UN no âmbito da Protecção Social.
4. Principais tarefas
O Perito Associado irá desempenhar, principalmente, as seguintes funções em Cabo
Verde:
1. Fazer a coordenação nacional da implementação das atividades do
Projecto STEP/ Portugal em Cabo Verde de acordo com os planos anuais
de actividades para o país, e em estreita ligação com os membros da
Equipa STEP Portugal.
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2. Manter o diálogo e a coordenação requerida com as autoridades de Cabo
Verde com o propósito de garantir a implementação efectiva dos planos
anuais de atividades do Projecto para esse país; informar permanentemente
o Supervisor sobre os factos que são relevantes para a implementação das
atividades e o alcance dos objetivos do Projecto;
3. Participar na coordenação das atividades da OIT em Cabo Verde no
domínio da protecção social, com as agências do Sistema das Nações
Unidas, no âmbito da iniciativa OneUN, incluindo a participação nas
reuniões e atividades realizadas nesse contexto
4. Apoiar a organização e implementação das atividades do Projecto STEP
Portugal em Cabo Verde, tal como seminários, workshops, formações,
estudos e análises técnicas, quando seja necessário, dependendo dos planos
de trabalho
5. Participar na elaboração de planos de trabalho anuais do STEP Portugal
em Cabo Verde, em estreito diálogo com as autoridades nacionais, o
Supervisor do Projecto STEP Portugal e o Escritório de países da OIT em
Dakar;
6. Participar na definição e implementação dos orçamentos anuais do
Projecto em relação e coordenação com o Escritório de países da OIT em
Dakar e em diálogo com a Equipa do Projecto STEP Portugal baseada em
Genebra;
7. Participar na monitorização periódica dos planos de trabalho e gerar toda a
informação requerida neste quadro pelo Escritório de países da OIT em
Dakar e a Equipa do Projecto STEP Portugal baseada em Genebra.
Informar as alterações ou desvios em relação aos objetivos e metas
estabelecidas nos planos de trabalho e propor medidas para ajustar os
planos com os objectivos.
8. Assegurar estreita coordenação com o Centro de Formação da OIT em
Turim para a definição e boa implementação das formações que o Centro
estará conduzindo em Cabo Verde no quadro do Projecto Turin /Portugal
associado ao Projecto STEP Portugal;
9. Produzir relatórios periódicos de progresso para Cabo Verde, e participar
na elaboração do relatório anual de progresso do Projecto STEP Portugal
apresentado ao Comité de Pilotagem do Projecto, em estreita ligação com
os outros membros da Equipa STEP Portugal.

5. Qualificações requeridas
Nacionalidade portuguêsa
Formação/Competências: Cientista social, com diploma universitário em ciência
econômica ou social, com pelo menos 5 anos de experiência nas áreas da protecção
social e luta contra a pobreza.
Conhecimentos de línguas estrangeiras - Excelente domínio de pelo menos uma das
línguas oficiais das Nações Unidas (francês, inglês e espanhol) e domínio perfeito da
língua portuguesa.
Competências pessoais:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade de análise e redação em português.
Competências em planejamento, gestão e coordenação de Projectos, em
contextos de países em desenvolvimento
Capacidade para estabelecer parcerias de trabalho e manter relações de
cooperação técnica com os agentes institucionais
Habilidade de formulação, monitoramento e avaliação de atividades e
projectos
Iniciativa e capacidade para trabalhar de maneira autônoma
Habilidade para trabalhar em equipe e em múltiplas tarefas
simultaneamente
Disponibilidade para participar de missões nos países beneficiados pelo
Projecto STEP Portugal.
Preferencialmente com conhecimento e experiência prévia de trabalho no
âmbito dos Sistema das Nações Unidas.
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