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WEBINAR: RESPOSTAS NO CAMPO DA PROTEÇÃO SOCIAL À 

COVID-19. PONTO DE SITUAÇÃO   

 

 MENSAGENS CHAVE 

1. O momento em que vivemos é delicado e peculiar e de uma forma ou de outra todos os países 

estão a sofrer com a pandemia. Sendo que, aqueles países que têm sistemas de proteção social 

mais robustos têm capacidade de respostas mais céleres e mais direcionadas a grupos 

específicos (quando necessário). 

2. É necessário encontrar respostas para os novos desafios e obstáculos que se vão somar aos 

desafios existentes. 

3. Duplo desafio: conter a pandemia (mais relacionado com questões de saúde) e neutralizar/ 

mitigar os impactos ao nível da perda de emprego e rendimentos. 

4. Importância de poltícias coordenadas, sabendo que os sistemas de proteção social têm um 

papel preponderante. Mas, têm de ser respostas que integram políticas sociais e económicas, 

integrando as várias dimensões do trabalho, emprego, e proteção/ segurança social. 

5. Qualquer sistema, por mais robusto que seja, terá sempre desafios a enfrentar, prinicpalmente 

em situações completamente novas que implicam o desenho e implementação de novas 

políticas em tempos muito curtos e exigentes. 

6. É um momento que pode ser aproveitado para reforçar e adaptar os sistemas de proteção 

social. 

7. Importância de termos sistemas integrados e inclusivos e que relacionam os vários níveis de 

proteção social. 

8. Principais desafios ao nível da operacionalização das políticas/ medidas: 

a. Alguns advém da fase de registo dos beneficiários. Quanto mais preciso e completo for 

o registo inicial e a devida atualização periódica da informação, mais celeridade na 

capacidade de resposta posteriormente. 

b. Necessidade de ter sistemas informatizados para gerir as medidas/ prestações. 

c. Importância de termos o máximo da população registada para garantir que, seja via 

medidas não contributivas ou contributivas em caso de necessidade, as pessoas estão 

registadas e podemos elaborar perfis e pensar em políticas mais adequadas às 

necessidades. 

d. Importância do envolvimento dos vários níveis de intervenção aquando do desenho e 

implementação das respostas (desde o central ao local). 

e. Desafios na operacionalização dos pagamentos, seja por baixos níveis de bancarização, 

seja por baixa cobertura dos bancos comerciais, para monitorizar pagamentos. A 

possibilidade passa por encontrar vários tipos de respostas, seja pagamentos através 

dos Correios, “mobile money” (dinheiro electrónico), agilização de acordos com os 

Bancos Comerciais para a abertura de contas, entre outros. 
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 RECOMENDAÇÕES - 5 linhas de pensamento importantes a garantir durante as 

reflexões para a preparação dos planos de resposta e recuperação à COVID-19 

 

1 Necessidade de respeitar as normas internacionais do trabalho e quadro normativo 
nacional; 

2 Necessidade do reforço da proteção social no âmbito das políticas coordenadas à 
crise; 

3 
Garantir o financiamento sustentável antes e depois da crise, particularmente os 
fundos de reserva. Utilização ponderada e responsável desses fundos de acordo com 
as diretrizes internacionais definidas pela Associação Internacional de Segurança 
Social (AISS); 

4 Preparar-se para o futuro – para alcançar os objetivos maiores de um sistema 
universal de Proteção Social; 

5 Promoção do diálogo social mediante a realização de um diálogo alargado com 
todos os parceiros sociais e a sociedade civil. 

 

De forma sintética significa promover as 4 dimensões do trabalho digno! 
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 Ligações a páginas de interesse sobre as medidas implementadas como resposta à 

COVID-19 

LIGAÇÕES AOS INSTRUMENTOS E DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA OIT – PROJETO 

ACTION/PORTUGAL EM PORTUGUÊS:  

 Clique aqui para entrar na página da OIT Respostas de Proteção Social à Crise da COVID-19 

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=718  

 Clique aqui para entrar no Monitor: Respostas de Proteção Social à crise da COVID-19 em todo 

o mundo e PALOP e Timor-Leste                                                                                   

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3425&lang=EN 

 Clique aqui para descarregar a Calculadora Rápida de Proteção Social para Covid-19 

https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action?id=56436    

 Clique aqui para descarregar a nota informativa Respostas à crise causada pela Covid-19 no 

âmbito da Proteção Social: Respostas dos Países e Considerações em Matéria de Políticas 

https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action?id=56442    

 

PORTUGAL  

 https://covid19estamoson.gov.pt/ 

 Medidas já legisladas: https://dre.pt/legislacao-covid-19 

 Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social (GEP - MTSSS): 

 Indicadores de monitorização: http://www.gep.mtsss.gov.pt/indicadores-covid-19-

mtsss  

 Recomendações para adaptar os locais de trabalho e proteger os 

trabalhadores: http://www.gep.mtsss.gov.pt/-/19-recomendacoes-para-adaptar-os-

locais-de-trabalho-e-proteger-os-trabalhadores-dipsonibilizadas-pela-act 

 

ANGOLA 

 Medidas de alívio ao impacto económico provocado pela pandemia da COVID-19 sobre as 

empresas, as famílias e o setor informal da economia - Decreto Presidencial n.∫ 98/20, de 9 de 

Abril de 2020 http://www.governo.gov.ao/VerLegislacao.aspx?id=2418  

 

CABO VERDE 

 https://covid19.cv/  

 Rendimento Solidário https://www.rso.csu.cv/  
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