CALL FOR APPLICATIONS – SEARCH FOR EXPERTS
Publication Reference: 17-22/CABOVERDE/01.01/1

Action code and partner country: 2017-22 – Cabo Verde
Action title: Sistema Integrado de Segurança e Saúde
Ocupacional no sector da Administração Pública - Sistema de
gestão integral da segurança e da saúde no trabalho na
administração pública
Partner Institution: Direção Nacional da Administração Pública - Ministério
das Finanças
Activity 1 – Missão de enquadramento e consultação para o desenvolvimento
do plano de ação e termos de referência do estudo sobre a situação da
segurança e saúde no trabalho no sector público em Cabo Verde.


Place of operation: Cabo Verde



Implementation date: February 19 to March 3, 2018

Responsible Coordinator: Catherine BARME (Labor and Employment)
Responsible Technical Expert: Thierry FIQUET (Labor and Employment)

Publication date: 02/02/2018
Application deadline: 15/02/2018

ABOUT SOCIEUX+
A União Europeia (UE) promove e mantém o diálogo sobre a proteção social e políticas de
emprego inclusivas com um número crescente de países parceiros. Este esforço foi confirmado
na Comunicação da Comissão Europeia (CE) COM(2016) 740 final - “Proposal for a new
European Consensus on Development Our World, our Dignity, our Future” (Proposta para um
novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento - O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o Nosso
Futuro). Um número significativo de atividades de cooperação em diferentes países relacionados
com estes campos é financiado por instrumentos geográficos e temáticos. No entanto,
observou-se uma lacuna na cooperação da UE com países terceiros no que diz respeito a prestar
apoio a medidas de curto prazo e cooperação entre pares para promover o desenvolvimento da
proteção social.
SOCIEUX+ - Serviço de perícia da União Europeia em a proteção social, trabalho e emprego é
um mecanismo de assistência técnica estabelecido e cofinanciado pela UE (através da DireçãoGeral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento - EuropeAid - da CE), França, Espanha
e Bélgica e implementado por uma parceria constituída por quatro parceiros: Expertise France,
líder da Parceria de implementação, a Fundação Internacional e Ibero-americana de
Administração e Políticas Públicas (FIIAPP), Belgian International Cooperation on Social
Protection (BELINCOSOC) e a Belgium Technical Cooperation (BTC).
O objetivo geral do mecanismo é expandir e melhorar o acesso a melhores oportunidades de
emprego e sistemas de proteção social inclusivos nos países parceiros.
O objetivo específico é o de reforçar as capacidades dos países parceiros para melhor conceber,
gerir e controlar estratégias de emprego e sistemas de proteção social inclusivos, eficazes e
sustentáveis, através da assistência técnica e do desenvolvimento de conhecimento entre pares
a curto prazo.
SOCIEUX+ apoia os esforços dos Países Parceiros (PP) da UE na reforma, no desenvolvimento
e na ampliação dos seus sistemas de proteção social e no reforço das políticas de trabalho e
emprego. O Mecanismo destina-se a reforçar as capacidades dos países parceiros para melhor
conceber, gerir e controlar estratégias de emprego e sistemas de proteção social inclusivos,
eficazes e sustentáveis, através da assistência técnica e do desenvolvimento de conhecimento
entre pares a curto prazo. SOCIEUX+:




reconhece o impacto da proteção social e do emprego na redução da pobreza e da
vulnerabilidade;
apoia os esforços dos governos parceiros na promoção de sistemas de proteção social e
emprego inclusivos e sustentáveis;
complementa os esforços realizados por outras iniciativas da União Europeia.

SOCIEUX+ torna o conhecimento da União Europeia rapidamente disponível com custos de
transação mínimos para instituições parceiras. Inspira-se no conhecimento de organismos
públicos ou mandatados, organizações não governamentais e organizações importantes da
sociedade civil dos Estados-Membros da UE e organizações internacionais especializadas.
Também pode apoiar a cooperação Sul-Sul e triangular através da mobilização de profissionais
de países parceiros. SOCIEUX+ está operacional desde setembro de 2016.
O Mecanismo é uma expansão do SOCIEUX - Iniciativa da União Europeia para a Proteção Social
para a Cooperação e o Desenvolvimento -, que foi estabelecido em 2013 e instituído
progressivamente
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1. ACTION DESCRIPTION
A administração pública conta 18,327 trabalhadores (funcionários públicos e empregados de
estado), partilhados em maioria entre o Ministério da educação (48,9%), o Ministério da
Administração interna (12,5%) e o Ministério do Desenvolvimento rural (9,3%). Acerca de 60%
desses trabalhadores têm mais de 40 anos e são predominantemente homens (52%). Uma parte
é contratada por um período indefinido, mas existem alguns contratos de prestação de serviços e
contratos a prazo determinado.
Em matéria da prevenção de riscos e doenças profissionais, as práticas no sector público ainda
estão nos primeiros estados de desenvolvimento. A Direção nacional daa administração pública
(DNAP) tem a responsabilidade de elaborar, com base de conhecimentos científicos e técnicos,
uma estratégia de segurança e saúde no trabalho, tendente a eliminar o risco de doença e
acidentes de trabalho.
Cabo Verde ratificou a Convenção 155 da OIT sobre a segurança e saúde no trabalho. Foram
tomadas várias medidas, entre as quais:



aprovação em 2014 da política nacional de segurança no trabalho (resolução nº 20/2014);



instituir o dia nacional da prevenção e segurança no trabalho (28 de abril);



a publicação do Decreto 55/99, que estabelece medidas para a segurança e a saúde dos
trabalhadores no local de trabalho (todos os sectores); o decreto inclui a obrigação da
criação de um serviço de higiene e saúde em todas as estruturas/empresas de mais de
50 trabalhadores e a implementação de uma medicina ocupacional.

1.1 General Objective
Apoiar a implementação de uma política de prevenção dos riscos de saúde do trabalho,
direcionada a reduzir os acidentes, riscos e doenças profissionais de forma a reduzir o custo
humano e financeiro no sector publico.

1.2 Specific Objectives





Melhorar a compreensão dos determinantes e riscos para a saúde no trabalho no setor da
administração pública;
Identificar os organismos e os atores chaves (principais interessados) para a implementação
efetiva d’um future sistema de gestão da segurança e da saúde no trabalho no setor público;
Desenvolver uma estratégia de prevenção ao trabalho no setor público, incluindo uma
proposta de arquitetura de gestão da segurança e da saúde no trabalho.
Articular um sistema de gestão integral da segurança e da saúde no trabalho na
administração pública.

1.3 Expected Results





O impacto dos riscos e doenças ocupacionais no setor público são identificados e
quantificados;
Os principais atores e organizações a envolver na implementação de uma política de
prevenção são identificados;
Um plano d’ação para mitigar os riscos de saúde e melhorar segurança ao trabalho no setor
público;
Atividades de prevenção dos riscos e doenças ocupacionais no setor público são formuladas.
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2. EXPERT MISSION
Number of mobilized experts and workload
2 experts will be mobilized
Expert 1 will be expected to work 19 days

Tasks:
As tarefas mínimas de esperadas dos peritos incluem:


Preparação e finalização da agenda e a metodologia da missão (antes da chegada no
terreno)



Análise de documentação existente (e.g. quadro jurídico, Balanço Social, capital Humano
na ordem Pública de Cabo Verde, etc)



Realização de entrevistas e, se necessário, ateliers temáticos e trabalhos de grupo focais.



Formulação dos termos de referência para o estudo diagnostico sobre a situação da
segurança e saúde no trabalho no sector público.



Elaboração de uma proposta de um grupo de trabalho a nível nacional (parceiro da
instituição, que, a inspeção-geral do trabalho, representantes de ministérios, parceiros
sociais, representantes do pessoal). Se possível os peritos devem organizar e facilitar os
primeiros trabalhos do grupo durante a missão de enquadramento.



Organização e facilitação de um seminário sobre os resultados da missão para a instituição
parceira



Elaboração de recomendações sobre a formulação do plano de trabalho para as próximas
missões da ação.

Deliverables:
Entregáveis intermédios (para ser enviado para SOCIEUX+ de pelo menos 3 dias antes do início da
atividade)


Uma nota metodológica (máximo 3 páginas), definindo a abordagem, ferramentas e
potencial dos riscos



Uma agenda de missão detalhada (máximo 2 páginas) detalhando as reuniões e
sessões de trabalho, pessoas para conhecer

Entregáveis finais (para passar para a equipe SOCIEUX+ ao mais tardar 10 dias após o término da
missão):


Um relatório de missão (de máximo 35 páginas, excluindo o resumo executivo, figuras,
tabelas e anexos) de incluindo:
o

Uma recapitulação do contexto e objetivos da missão;

o

Uma apresentação sucinta da metodologia da missão;

o

Uma revista e organigrama dos mecanismos e quadro legislativo existente;
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o

Uma cartografia dos organismos e de atores principais atuais e na prevenção e
a mobilizar para a implementação duma política e/ou plano d’ação de
prevenção dos riscos no trabalho no setor público, no quadro dum futuro;

o

Termos de referência para o estudo sobre quantitativo e qualitativo da situação
da segurança e saúde no trabalho no sector público; e,

o

Uma proposição de termos de referencia (composição, responsabilidades, etc)
de um grupo de trabalho para a elaboração do plano d’ação.
Os elementos deste relatório serão incorporados no relatório de estudo
(entregáveis de ação D1, ver paragrafo 2.4)



Um plano de trabalho para o alcance dos objetivos e resultados esperados da ação
incluindo detalhes de metodologia, quantia de missões, tipologia e perfile de perícia a
mobilizar (um modelo de plano de trabalho e considerações do tipo de intervenções
apoiadas por SOCIEUX+ será disponibilizado aos peritos).

3. EXPERT PROFILE
Expert n°1:

Área de perícia: Saúde e segurança no trabalho (aspetos políticos
organizacionais e institucionais)
Requisitos (essenciais/necessários):


Diploma universitário (Mestrado num domínio apropriado: políticas públicas, dos assuntos
sociais, saúde pública, etc.);



Mínimo 10 anos de experiência no campo experiência em gestão de politicas e sistemas de
saúde no local de trabalho e/ou prevenção de riscos de saúde no sector público;



Experiência profissional na organização e administração de sistemas de segurança e saúde
no para trabalho;



Experiencia na elaboração de normas e legislação para implementação de programas e/ou
políticas para a segurança e saúde no trabalho;



Senso de diplomacia e relações institucionais; e,



Domínio da língua portuguesa, escrita e oral.

Desejáveis (vantajosos na seleção):


Experiencia pratica no domínio da segurança e saúde no trabalho público;



Experiência anterior na implementação de assistência técnica no quadro da cooperação
internacional
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4. APPLICATION
4.1

Document to submit

Curriculum Vitae in Europass format – available at:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

4.2

Submission of applications

Interested experts may submit their application by email only to experts@socieux.eu with subject
line/reference:
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SOCIEUX+ also encourages highly skilled public experts to register in SOCIEUX+ expert
database/roster at: https://pmt.socieux.eu. Registered experts are only required to submit a simple
Expert Availability Declaration (available on demand from at raphael.dony@socieux.eu) when
applying for collaboration opportunities. Registered experts may also be directly invited to submit
their application for future activities corresponding to their profiles.

5. SELECTION PROCESS
Public civil servants or employees (active or retired) and private individual experts are eligible and
preferred for this position. Private consultants may also apply. Incomplete applications will not be
considered. Only short-listed applicants may be contacted. The selection process may include
interviews by phone or other communication means. Contracted public civil servants or employees
(active or retired) are entitled to standard fixed allowances of 250 Euro per working day. Fees for
private consultants will be negotiated based on the number of years of relevant expertise of the
selected applicant.

6. DISCLAIMER
The proposed activity and mission is subject to the final review and approval of SOCIEUX+ Quality
Assurance Committee. A confirmation of dates of missions and contracting of experts may only
confirmed upon the formal approval. Short-listed candidates will be contacted and may be required
to provide contact of employer or proof of their ability to be directly contracted under their status
as civil servant or public employee.

7. CÓDIGO DE CONDUTA
Os peritos mobilizados não representam SOCIEUX+, os seus membros da Parceria de implementação
de SOCIEUX+ ou a União Europeia. As opiniões técnicas e as recomendações expressas são próprias.
Não devem expressar opiniões negativas sobre a implementação ou as ações apoiadas pela
SOCIEUX+ para terceiros. No entanto, eles devem estar atentos aos objetivos e ao funcionamento
de SOCIEUX+, e promover a facilidade, na medida do possível, sempre que possível e viável. Os
peritos devem desempenhar suas funções no País Parceiro de forma totalmente compatível e
respeitador das instituições locais, políticas e comportamentos culturais; eles devem, em particular,
adotar um comportamento institucionalmente sensível na sua maneira de lidar com os
pares/homólogos locais.

17-22/CABOVERDE/01.01/1

