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Em associação com: 

INVESTIGAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL CAPAZES 

DE REAGIR A CHOQUES

 

Enquadramento 

A Oxford Policy Management (OPM), liderando um consórcio em parceria com o Overseas Development Institute (ODI), 
a Cash Learning Partnership (CaLP) e a INASP, lançou, em março de 2015, um projeto de investigação de dois anos 
sobre Sistemas de Proteção Social Capazes de Reagir a Choques. A investigação é financiada pelo Programa 
Humanitário de Inovação e Evidência (HIEP) do Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional 
(DFID). O programa HIEP é uma iniciativa conjunta entre os departamentos de política, operações e investigação do 
DFID para a melhoria da qualidade, quantidade e utilização de evidências na programação humanitária. O estudo 
pretende reforçar a base de evidências relativamente a quando e como os sistemas de proteção social podem melhor 
dimensionar a resposta aos choques em países de baixo rendimento e estados frágeis e afetados por conflitos (FCAS), 
minimizando assim os impactos negativos do choque e reduzindo a necessidade de respostas humanitárias 
específicas. 

Pergunta sob investigação 

A pergunta chave sob investigação é: 'Que fatores permitem aos sistemas de proteção social reagir aos choques 
e apresentar uma resposta eficaz contra o choque?' 

Há dois temas distintos mas relacionados que sustentam este projeto. O primeiro é uma exploração das funcionalidades 
dos sistemas de proteção social que podem facilitar ou impedir uma resposta eficaz contra os choques. O segundo é 
uma intersecção entre proteção social, intervenções humanitárias e gestão do risco de catástrofe, assim como as 
oportunidades para melhorar a coordenação entres estes setores. 

Estamos a explorar estes assuntos através de um conjunto de seis estudos de caso: três estudos aprofundados no 
Mali, Moçambique e Paquistão, duas análises ligeiras no Lesoto e nas Filipinas e um estudo ligeiro de iniciativas 
regionais no Sahel. Estes são acompanhados por uma análise exaustiva da literatura de intervenções globais, regionais 
e nacionais, entrevistas qualitativas alargadas com informadores chave e diversas reuniões e eventos de consulta.  

Resultados da investigação 

Iremos produzir diversos elementos informativos que estarão disponíveis publicamente ao longo da investigação, 
incluindo uma análise da literatura, um conjunto de estudos de caso e um kit de ferramentas sobre proteção social em 
resposta ao choque. Foi elaborado um documento de trabalho que conceptualiza a proteção social de resposta ao 
choque, encontrando-se disponível na página da internet a seguir indicada. 

Contactar a equipa de investigação 

A equipa de investigação agradece notícias sobre quaisquer intervenções relevantes ou estudos relacionados que 
estejam a ser realizados. Gostaríamos de incluir informações destas na nossa investigação. Entre também em contacto 
connosco se tiver alguma dúvida sobre o programa de investigação, ou se quiser fazer parte da nossa lista de contactos 
para receber comunicações trimestrais sobre as conclusões do projeto.  

Para obter outras informações poderá contactar o gestor de projeto, Clare O'Brien da OPM, para 
clare.obrien@opml.co.uk. Também poderá acompanhar as notícias do projeto no Twitter usando a hashtag 
#shockresponsiveSP, e na página do projeto em http://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-
systems.  
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