ENCONTRO MULTISSECTORIAL
SOBRE A POLÍTICA NACIONAL
DA ACÇÃO SOCIAL
4 – 5 DE MAIO DE 2021 ● ENAPP, LUANDA

masfamu .gov.ao
Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher

Em parceria com os projectos:

POR QUE ESTAMOS A REALIZAR ESTE ENCONTRO
A Política Nacional da Acção Social e a respectiva Estratégia de Operacionalização,
aprovada por Decreto Presidencial n.º 37/21, no dia 08 de Fevereiro de 2021,
estabelece as bases teóricas e metodológicas para uma Plataforma Integrada da
Acção Social, denominada Sistema Nacional da Acção Social de forma a garantir
aos indivíduos e agregados familiares em situação de vulnerabilidade ou carência um
nível de vida digno, bem como o acesso aos serviços básicos, a efectivação dos seus
direitos sociais, a redução dos riscos e dos efeitos negativos destes.
Vale referir que o actual contexto de intervenção social é caracterizado por uma fase
de transição de uma abordagem assistencialista para respostas sociais de cariz de
desenvolvimento, assente no reforço das competências do indivíduo, das famílias e
das comunidades na autonomia e resiliência perante o risco social.
Para o efeito, urge a necessidade de se estabelecer as bases conceptuais e de
operacionalização da Acção Social do Estado, bem como assegurar a coordenação dos
diferentes actores intervenientes e das várias modalidades de apoio social, temporário
ou permanente prestado às pessoas em situação de vulnerabilidade, na perspectiva da
conformação do Sistema Nacional de Acção Social e de explorar formas abrangentes
e integradas de avançar para garantir o direito universal à proteção social tal como
estabelecido na meta 1.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Neste contexto, o Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher
(MASFAMU), órgão responsável pela coordenação da supracitada política, perante
os desafios actuais do Sector Social do Executivo, em coordenação com o Conselho
Nacional da Acção Social (CNAS) prevê a realização de um encontro multissectorial
de concertação para alinhamento e operacionalização da Política Nacional de Acção
Social e a respectiva Estratégia.
Este Encontro é realizado em parceria com a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e o Fundo das Nações Unidas para a Criança (UNICEF), no quadro dos projectos
“Melhorar as Sinergias entre a gestão das Finanças Públicas e a Protecção Social”,
financiado pela União Europeia, e o ACTION/Portugal, financiado pelo Gabinete de
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
de Portugal.

2

ENCONTRO MULTISSECTORIAL SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DA ACÇÃO SOCIAL

O QUE QUEREMOS ATINGIR?
Com este Encontro pretende-se analisar os detalhes da Política Nacional da Acção
Social com os diferentes actores intervenientes nas várias modalidades de prestação
de apoio social, temporário ou permanente, às pessoas em situação de vulnerabilidade,
na perspectiva da conformação de um Sistema Nacional de Acção Social em Angola.
Eis os objectivos específicos:
• Divulgar a Política Nacional da Acção Social;
• Enquadrar a Política Nacional da Acção Social e a Lei de Bases da Protecção
Social na construção de um Piso Nacional de Protecção Social para atingir a meta
1.3 dos ODS;
• Estabelecer as directrizes que nortearão as acções de prevenção, promoção,
proteção e integração das pessoas vulneráveis a nível dos sectores que intervêm
na acção social;
• Reforçar o quadro institucional para o estabelecimento do Sistema Nacional da
Acção Social de forma a assegurar a prestação de serviços e respostas sociais
mais eficazes;
• Definição dos passos seguintes no âmbito da definição dos planos de acção
sectorial para a implementação da Política Nacional de Acção Social.

O QUE VAMOS FAZER DURANTE O ENCONTRO?
Os dois dias do Encontro Multissectorial serão articulados em dois momentos: um com
sessões plenárias de enquadramento complementadas por dinâmicas grupais que
visam garantir processos efetivos de participação de todos os actores institucionais
envolvidos.

QUEM PARTICIPA?
O Encontro será enriquecido com a participação de um amplo leque de dirigentes e
quadros técnicos de ministérios, instituições públicas e organizações da sociedade
civil.
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AGENDA
Horário

Terça-Feira 04/05

Quarta-Feira 05/05

08:30 – 09:00
Chegada dos Participantes
Palavras de Boas-vindas
Governo Provincial de Luanda
Apresentação dos objectivos do Encontro
Fátima Cabral – Directora Nacional da Acção Social –
MASFAMU

08:30 – 09:00
Chegada dos participantes e próximos passos

Momento cultural

08:30 – 10:00

O papel das Nações Unidas em Angola na promoção
do acesso universal à Protecção Social
Zahira Virani – Coordenadora Residente das
Nações Unidas em Angola
Discurso oficial de abertura
Faustina Fernandes Inglês de Almeida Alves –
Ministra da Acção Social, Família
e Promoção da Mulher

09:00 – 10:30
Pensar e atuar o futuro da
Protecção Social em Angola – Fase 1
Grupos de trabalho

Moderadora: Directora do GCII – MASFAMU
Cocktail

Pausa café

Apresentação da Política Nacional da Acção Social
e sua Estratégia
Fátima Cabral – Directora Nacional da Acção Social
e Secretária Executiva do Conselho Nacional
da Acção Social

Pensar e atuar o futuro da Protecção Social
em Angola – Fase 1 (continuação)
Grupos de trabalho

10:00 – 10:30

10:30 – 13:00

Moderador: Glayson Ferrari – UNICEF
Almoço

Almoço

Como universalizar o direito à Protecção Social
e a Agenda 2030
Denise Monteiro e Nuno de Castro, OIT

Pensar e atuar o futuro da Protecção Social
em Angola – Fase 2
Grupos de trabalho

Café do Conhecimento: Refletir sobre a realidade da
Protecção Social em Angola
Nuno de Castro, OIT

Conclusões e Encerramento

13:00 – 14:00

14:00 – 16:30

INFORMAÇÕES
PARA MAIS INFORMAÇÕES,
P O R FAV O R C O N TA C TA R
monteirod@ilo.org e/ou n.castro@itcilo.org

PARA SE REGISTAR DIGITALIZE
O CÓDIGO QR OU VISITE

bit.ly/3ek5Vw4
CÓDIGO DO CURSO: A1514442
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