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MISSÃO

AISS

Promover a seguridade social
no mundo
A Associação Internacional de Seguridade Social (AISS) é a principal
organização internacional que reúne instituições de seguridade
social e entidades governamentais.
A AISS promove a excelência em seguridade social oferecendo
diretrizes profissionais e capacitação profissional às instituições
membros como parte do seu Centro de Excelência, além de propor
soluções inovadoras para resolver desafios cruciais no âmbito da
seguridade social, compartilhar dados internacionais exclusivos e
organizar eventos de alto nível em escala regional e global.
Fundada em 1927 sob os auspícios da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), a AISS tem como missão apoiar suas instituições
membros no desenvolvimento de políticas e sistemas dinâmicos de
seguridade social no mundo inteiro.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Professor Dr
Joachim BREUER
Presidente da AISS

Uma AISS cada
vez mais forte
No ano passado, a Associação Internacional
de Seguridade Social (AISS) tomou medidas
importantes para criar e consolidar sua associação
global por meio de colaboração com parceiros
internacionais e do fortalecimento de sua
influência na esfera global. Tudo isso nos torna
mais fortes para promover uma proteção social
universal até 2030.

Nossa Associação exerce um papel singular por
ser a única comunidade global de instituições
de seguridade social. Nossa missão é promover
a excelência em seguridade social, assegurando
qualidade e eficiência na sua implementação, além
de tomar as medidas necessárias para moldar
o futuro da seguridade social. Os membros da
AISS em 159 países já oferecem seguridade social
a mais de três bilhões de pessoas diariamente.
Ainda que isto já seja um feito extraordinário,
temos ambições bem maiores. Como membro da
Parceria Global para Proteção Social Universal e
participante da Reunião de Ministros do Trabalho e Emprego do G20, a AISS tem como meta
contribuir para garantir a proteção social universal até 2030, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Como manter e estender a cobertura da seguridade social foi uma das áreas de destaque do
bem-sucedido Fórum Mundial de Seguridade
Social (WSSF), realizado em Bruxelas, Bélgica,
em outubro de 2019. Particularmente, a cúpula
com ministros e representantes do alto escalão
de organizações internacionais demonstrou
que ampliar e fortalecer a seguridade social é
um ponto de convergência entre tomadores de
decisão em esfera nacional e internacional. A OIT,

parceira de longa data da AISS, que também
celebrava seu Centenário, organizou uma sessão
especial sobre a proteção social universal.
Nos últimos meses, no contexto imposto pelos
desafios do novo coronavírus (COVID-19), mais
uma vez a seguridade social demonstrou seu
papel fundamental para indivíduos, sociedades e
economias. Governos e instituições
“A AISS garante que instituições
vêm demonstrando
de seguridade social tenham
seu comprometivoz em nível global.”
mento com uma
seguridade social
dinâmica ao agir rapidamente para fortalecer,
ajustar, inovar e introduzir medidas e regimes de
seguridade social para auxiliar pessoas acometidas pelo vírus, profissionais responsáveis por
cuidar das pessoas, desempregados e grupos vulneráveis da nossa sociedade.
Tenho orgulho de ser presidente da AISS e
agradeço humildemente pela minha reeleição
durante o Fórum em Bruxelas para mais um
triênio. Minha aspiração é continuar trabalhando
pela AISS para que juntos possamos fortalecer a
cobertura de seguridade social para a população
mundial. ■
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ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO-GERAL

Lado a lado com os nossos membros
Marcelo Abi-Ramia Caetano

Depois de um ano e meio de mandato, Marcelo Abi-Ramia
Caetano já contabiliza muitos feitos. Sua mensagem principal
é que a AISS é uma comunidade forte e sua prioridade é trazer
a Associação para ainda mais perto dos seus membros.

Marcelo Caetano se reúne com membros no 13o Fórum da AISS para Comissões Técnicas, em Genebra

Quais foram os pontos altos do ano passado
para você?
Foram vários momentos memoráveis nesses
últimos 18 meses, como o Fórum Mundial de
Seguridade social, na Bélgica, e o Fórum Regional de Seguridade Social para Europa, no Azerbaijão. Também tive encontros e debates pessoais
muito relevantes com membros que visitei para
saber mais sobre seus desafios e como a AISS
poderia ajudá-los. E nos últimos meses, trabalhar com os membros e também com a equipe
da AISS para preparar respostas de seguridade

social rápidas contra a crise do coronavírus tem
sido de extrema importância.
O que você observou nessas reuniões e debates
com os membros?
O que mais me impressionou foi o alto nível
de participação e comprometimento que os
membros têm com a nossa Associação. A AISS
é realmente uma comunidade global de líderes e
profissionais comprometidos em trabalhar juntos
para promover a seguridade social nos contextos doméstico e internacional. Com base nisso,
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a AISS precisa intensificar ainda mais a assistência aos membros por meio de serviços e produtos dinâmicos e de alta qualidade. No início do
ano, montamos rapidamente o Monitoramento
da AISS “Coronavírus: respostas da seguridade
social” para mapear e compartilhar informações
sobre a ampla variedade e escopo das medidas
disponibilizadas pelos governos e instituições de
seguridade social do mundo inteiro. Este é um
exemplo de como podemos trabalhar juntos e
com eficiência usando uma plataforma global.

Acima: Reunião com o
Serviço de Seguro Social
Federal, na Suíça
Abaixo: foto de grupo
na 118a Reunião do
Gabinete da AISS

Quais foram os principais tópicos apresentados pelos membros?
As prioridades de cada um variam de acordo
com a região, com os riscos cobertos e vários
outros fatores. Ao mesmo tempo, os membros
têm várias questões em comum. Expectativas
s crescentes do público e mudanças tecnológicas, por exemplo, impulsionam os membros
no sentido de fortalecer seu desempenho na

administração da seguridade social. Outro
aspecto diz respeito às mudanças nos mercados
de trabalho, o que exerce impacto na maneira
como as instituições trabalham para ampliar e
manter a proteção social alinhada com os objetivos globais. Além disso, o envelhecimento das
populações é, atualmente, uma questão global
concreta para a seguridade social. Finalmente,
os membros estão empenhados em fortalecer o
papel positivo da seguridade social para fins de
um crescimento inclusivo em face das crescentes
desigualdades.
Quais são os planos da AISS para trazer novas
informações sobre esses desafios e oportunidades para a seguridade social?
Depois de conversar com os membros, definimos
os quatro tópicos que acabei de citar como prioritários entre as atividades da AISS para o triênio
2020-2022. Em colaboração com as comissões
técnicas e estruturas regionais, vamos editar
publicações, organizar eventos e facilitar a troca
de experiências nessas áreas. Obviamente, vamos
moldar as questões específicas às várias demandas das regiões e seções para tornar nossas atividades mais relevantes para todos os membros.
Também continuaremos a reagir rapidamente
quando eventos globais ou regionais assim exigirem, como durante a crise do coronavírus neste
ano.
O que podemos esperar da AISS na programação para este novo período?
Mais uma vez temos uma ampla gama de atividades interessantes e tenho certeza que os membros
vão aprovar inúmeras dessas novidades. Isso
inclui as novas séries das Diretrizes da AISS,
uma nova conferência internacional dedicada à
administração da seguridade social e ampliação
do conhecimento nos perfis de países da AISS.
Também estenderemos a capacidade de resposta
e a flexibilidade dos nossos serviços. Meu objetivo é conseguir ampliar nossa capacidade de
adequar nossos produtos às exigências práticas
dos membros e também garantir a melhor experiência de serviços a cada membro ao interagir
com a AISS. ■
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Fórum Mundial de Seguridade Social

Proteger as pessoas em um
mundo em transformação

Com o tema “Proteger as pessoas em um mundo em transformação”, o Fórum Mundial
de Seguridade Social foi uma demonstração contundente da relevância da seguridade
social para indivíduos e sociedades em um mundo em constante evolução.

❙ 1300
participantes

❙ 400
❙ 150

instituições

países

Organizado pelas
instituições públicas de
seguridade social da
Bélgica.

Realizado em Bruxelas, de 14 a 18 de outubro
de 2019, o Fórum Mundial de Seguridade Social
(WSSF) reuniu a comunidade global de líderes
e especialistas em seguridade social. Com 1300
participantes inscritos de quase 400 organizações
e mais de 150 países, foi o maior evento já realizado pela AISS.

O 5o Fórum Mundial de Seguridade Social foi
um sucesso, graças à colaboração perfeita entre
a AISS e os anfitriões (as instituições públicas
de seguridades social da Bélgica), bem como às
incalculáveis contribuições de membros e parceiros da AISS do mundo inteiro.
Destaques de cada dia na próxima página. ■
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Destaques do WSSF
Segunda-feira, 14 de outubro
Desafios da seguridade social e respostas inovadoras
❙ Celebração dos 75 anos de seguridade social na Bélgica, em que
os anfitriões belgas exibiram suas abordagens modernas, flexíveis
e digitais de prestação de benefícios e serviços.
❙ Lançamento do relatório final do projeto de três anos sobre os
10 desafios globais para a seguridade social, que destaca soluções
inovadoras e práticas dos membros da AISS.

Terça-feira, 15 de outubro
Projeto de futuro da seguridade social
❙ A AISS lançou um novo relatório sobre seguridade social na era
digital, abordando as principais tendências sobre as maneiras
como a seguridade social é influenciada pelas novas tecnologias
digitais e faz uso delas.
❙ Debates sobre maneiras de abordar este desafio e aproveitar as
oportunidades que acompanham a revolução digital.

Quarta-feira, 16 de outubro
Excelência e inovação na seguridade social
❙ As novas Diretrizes da AISS sobre erros, evasão e fraude nos
sistemas de seguridade social e a revisão de oito outras séries de
diretrizes, foram lançadas e debatidas em sessões paralelas.
❙ A Área de Inovação exibiu ferramentas e práticas inovadoras de
instituições membros da AISS.

Quinta-feira, 17 de outubro
Fortalecimento do impacto social da seguridade social
❙ O centenário da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
parceira de longa data da AISS, foi celebrado em uma sessão especial
que discutiu como alcançar a proteção social universal até 2030
❙ Sessões plenárias e paralelas abordando como construir,
fortalecer, evoluir e ajustar a seguridade social à luz das grandes
mudanças sociais.

Sexta-feira, 18 de outubro
Não deixar ninguém para trás – Firmar um compromisso global
❙ Debates de alto nível na Cúpula Mundial da Seguridade Social com
ministros e representantes da Argélia, Bélgica, China, Jamaica,
Malásia, Lituânia, Federação Russa, Comissão Europeia, OIT,
Organização das Nações Unidas e Banco Mundial.
❙ O governo de Ruanda recebeu o Prêmio AISS por Realizações
Extraordinárias em Seguridade Social por alcançar uma cobertura
de seguro saúde praticamente integral em menos de 20 anos.
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FÓRUM MUNDIAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Prêmio por Realizações Extraordinárias
O governo de Ruanda recebeu o Prêmio da AISS por Realizações Extraordinárias em
Seguridade Social no Fórum Mundial de Seguridade Social. Com uma abordagem
baseada em comunidade, Ruanda alcançou uma cobertura universal de saúde em menos
de 20 anos. Abaixo apresentamos uma entrevista com a Dra. Solange Hakiba, diretorageral adjunta do Conselho de Seguridade Social de Ruanda.
importante pilar para o desenvolvimento nacional e a coesão social. A saúde é um direito e todo
líder e partes interessadas trabalham com essa
perspectiva para oferecer mais e melhores serviços à população.

“Se Ruanda conseguiu, qualquer país consegue!”
— Dra. Solange Hakiba, diretora-geral adjunta,
Conselho de Seguridade Social de Ruanda

O que significa receber o Prêmio AISS por Realizações Extraordinárias em Seguridade Social?
O reconhecimento dos resultados deste regime
de seguro saúde com base na comunidade pela
AISS é um grande incentivo para o governo de
Ruanda. Transmite uma importante mensagem
em nível global, a de que priorizar a saúde é a
coisa correta a fazer e que com comprometimento e trabalho conjunto das partes interessadas, resultados e impacto são possíveis. Se
Ruanda conseguiu, qualquer país consegue!
Quais foram as principais iniciativas em
Ruanda que a ajudaram a receber o Prêmio
AISS?
Ruanda, nos últimos 25 anos, se dedicou ao planejamento de produtos de seguridade social que
cobrissem de maneira efetiva seu setor informal,
tanto financeiramente como em termos de saúde.
A saúde foi reconhecida desde cedo como um

Que desafios há pela frente e como Ruanda está
trabalhando para fortalecer ainda mais a seguridade social?
A estruturação e a implementação de regimes
de seguridade social voltados para a economia informal estão possibilitando que Ruanda
cumpra melhor seu compromisso de proteger
sua população contra dificuldades financeiras e
de saúde. Entre os desafios que enfrentamos neste
momento, temos a configuração de um identificador exclusivo para menores de 16 anos e a digitalização dos pedidos de reembolso de saúde. Uma
comunicação flexível e específica também permitiria engajar a população mais difícil de alcançar
com mensagens de conscientização direcionadas.
Como a senhora vê o desenvolvimento da seguridade social no continente africano?
Os países africanos colocaram a cobertura universal de saúde no centro de suas prioridades e
iniciativas comunitárias estão fomentando este
programa de ação. Na era digital, houve um
aceleramento de aprendizagem entre pares e de
compartilhamento de experiências e coalizões
regionais estão impulsionando o conhecimento
técnico que apoiará a implementação de diretrizes de seguridade social e melhores práticas.
Com consistência e responsabilidade frente aos
beneficiários, os países africanos alcançarão um
grande progresso. ■
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FÓRUM MUNDIAL DE SEGURIDADE SOCIAL

#protectingyou2019
A campanha #protectingyou2019 foi lançada no
Fórum Mundial de Seguridade Social (WSSF),
e convidou membros e parceiros da Associação Internacional de Seguridade Social (AISS) a
compartilhar casos de como a seguridade social
protege as pessoas em um mundo em constante

evolução. Também foi montada uma nova Rede
de Comunicação da AISS visando fortalecer a
coordenação e a ação conjunta em comunicações entre a AISS e suas instituições membros.
Conheça alguns dos casos mais impactantes que
emergiram da campanha. ■
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Monitor do Coronavírus

Combate à crise do coronavírus
por meio da seguridade social
Na primeira metade de 2020, a seguridade social se manteve à frente do combate às
consequências econômicas e sociais da pandemia global do coronavírus (COVID-19).
A AISS criou um monitor do coronavírus que apresenta uma nova série de webinários
sobre as respostas da seguridade social. A série compartilha informações e experiências
das instituições membros sobre as maneiras de combater esta ameaça.

A pandemia de coronavírus, que se disseminou por todos
os continentes em
questão de semanas no
início de 2020, colocou
governos e instituições
de seguridade social
sob uma pressão sem
precedentes. A interrupção das atividades
econômicas e as medidas para evitar a propagação
do vírus levaram à ruptura das estruturas econômicas e sociais, demissões em massa e recessão
econômica.
Os governos rapidamente procuraram a seguridade social para amortecer as consequências
econômicas e sociais para as pessoas, empresas e a sociedade. As instituições de seguridade
social estavam aptas a atendê-los por meio

do fortalecimento de regimes de desemprego
parcial, planos de auxílio-doença, seguridade
social para o autônomo, auxílio para família e
filhos, além de isenções e adiamentos das contribuições de seguridade social.
As instituições de seguridade social enfrentaram
esse desafio de maneira impressionante. Com a
explosão de pedidos de benefícios da seguridade
social, novos planos foram lançados e os regimes
reajustados. Ao mesmo tempo, as instituições de
seguridade social tiveram que reorganizar seus
métodos de trabalho, entre os quais a generalização do trabalho remoto, o ajuste da interação
com os beneficiários, que incluiu atualizações e
lançamento de novos serviços on-line, além de
ter de se ocupar com um expressivo aumento de
pedidos de informações por parte da sociedade.
Tudo isso vem demonstrar mais uma vez o papel
social imprescindível que as instituições de seguridade social exercem na sociedade. ■

Coronavírus – Respostas da Seguridade Social
❙
❙
❙
❙
❙

Artigos com notícias e análises
Banco de dados com busca de medidas por país
Monitor de notícias
Série de webinários em inglês, francês e espanhol
Links e fontes externas
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A AISS pelo mundo

321
instituições
membros em
159 países

61

Américas

As 17 estruturas regionais exercem um importante papel no fortalecimento do alcance da AISS
e na cooperação regional em seguridade social.
Cada estrutura regional tem sede em uma instituição membro da AISS e dispõe de um exclusivo
Agente de Ligação Regional o.
A AISS aproveita esta oportunidade para agradecer ao Fundo Nacional de Seguridade Social do
Gabão pelo apoio prestado e ao Fundo Nacional
de Seguridade Social da República Democrática
do Congo por assumir a sede do Escritório de
Ligação para a África Central em março de 2020.
Além disso, a AISS parabeniza o Fundo de
Previdência Nacional de Fiji pela abertura
oficial do Ponto Focal para os países das Ilhas
do Pacífico em janeiro de 2020 e o Instituto
Nacional de Seguridade Social do Brasil, por
impulsionar o Ponto Focal para os países de
língua portuguesa. ■

Escritório de Ligação para os Países Andinos
Sediado no Fundo dos Professores
Lima, Peru
Escritório de Ligação para América do Norte
e América Central
Sediado no Seguridade Social dos Funcionários Estatais
e Instituto de Serviços Sociais
Cidade do México, México
Escritório de Ligação para o Cone Sul das Américas
Sediado na Administração Nacional de Seguridade Social
Buenos Aires, Argentina
Ponto Focal para países de língua portuguesa
Sediado no Instituto Nacional de Seguridade Social
Brasília, Brasil

África
Escritório de Ligação para a África Central
Sediado no Fundo Nacional de Seguridade Social
Kinshasa, República Democrática do Congo
Ponto Focal para África Oriental
Sediado na Associação de Seguridade Social da África Oriental
e Central
Nairóbi, Quênia
Escritório de Ligação para a África do Norte
Sediado no Fundo Nacional de Seguro Social para Empregados
Assalariados
Argel, Argélia
Escritório de Ligação para a África Meridional
Sediado no Fundo de Previdência Nacional de Eswatini
Manzini, Eswatini
Escritório de Ligação para a África Ocidental
Sediado no Instituto de Seguro Social – Fundo Nacional de Seguro Social
Abdijan, Costa do Marfim
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98

61

101
Europa

Ásia e Pacífico

Rede Europeia da AISS
Sediado na Instituição de Seguro Social
Varsóvia, Polônia

Escritório de Ligação para os Países Árabes
Sediado na Corporação de Seguridade Social
Amã, Jordânia

Escritório de Ligação para a Eurásia
Sediado no Fundo de Pensão da Federação Russa
Moscou, Federação Russa

Escritório de Ligação para Ásia Oriental
Sediado no Serviço Nacional do Seguro Saúde
Seul, República da Coreia

Secretaria-Geral da AISS
Genebra, Suíça

Estruturas regionais da AISS
A AISS tem 17 estruturas regionais em todo o mundo,
com sede em uma instituição membro da AISS e uma
pessoa exclusiva Responsável de Ligação Regionalo. ■

Escritório de Ligação para Ásia Meridional
Sediado na Corporação Estatal de Seguro dos Empregados
Nova Délhi, Índia
Escritório de Ligação para o Sudeste Asiático
Sediado na Organização de Seguridade Social
Kuala Lumpur, Malásia
Ponto Focal para Membros da China
Sediado na Administração do Seguro Social
do Ministério de Recursos Humanos e Seguridade Social
Pequim, China
Ponto Focal para as Ilhas do Pacífico
Sediado no Fundo Nacional de Previdência de Fiji
Suva, Fiji

❙ 3 bilhões de pessoas cobertas
❙ 6 trilhões de dólares em fundos
❙ 3 milhões de funcionários

+ + + 17 novos membros em 2019/20
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ENTREVISTA

Adesões à AISS
A Associação Internacional de Seguridade Social (AISS) teve o prazer de dar as boasvindas a 17 instituições de diversos cantos do mundo como novos membros desde 2019.
O Conselho Federal de Seguro Social da Argentina respondeu a algumas perguntas sobre
as razões do seu ingresso e suas expectativas como membro da AISS.

❙ 17
	

novos membros
desde 2019

Por que a sua instituição decidiu se tornar
membro da AISS?
A AISS é a maior organização do mundo em
seguridade social, onde podemos compartilhar
experiências e obter ideias sobre o que é implementado nos diferentes países do mundo.
Quais são os produtos e serviços mais importantes que a AISS pode viabilizar para a sua
instituição?
A participação nas comissões técnicas; treinamentos regionais, eventos mundiais e regionais
e a oportunidade de participar na cooperação de
seguridade social da região.

Como pretende se engajar na AISS e em suas
atividades daqui para a frente?
Mantendo contato permanente e participando
da Associação e, o que é muito importante, com
nosso coordenador regional na AISS.
Qual seria a sua mensagem para outras instituições de seguridade social que estão pensando em ingressar na AISS?
Seria de que devem fazê-lo, porque devemos dar
vida à universalidade da seguridade social, e isso
só pode ser feito por meio da participação em
fóruns globais e do diálogo internacional permanente, como o que há na AISS. ■

Novos membros da AISS
+ Instituto Nacional de Seguro Social
Angola

+ Conselho Federal de Seguro Social
Argentina

+ Fundo para Acidentes com Veículos
Motorizados
Botsuana

+ Fundo Social de Seguro Saúde, JSC
Cazaquistão

+ Administrador de Fundos de Aposentadorias
Colômbia

+ Sociedade de Benefício Mútuo em Saúde de
Professores do Ensino Primário, Secundário
e Profissional
República Democrática do Congo

+ Fundo de Aposentadoria de Servidores
de Supervisão do Banco Central dos Estados
da África Ocidental
Côte d’Ivoire

+ Instituto de Seguridade Social Equatoriano
Equador

+ Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros
Eswatini

+ Autoridade Nacional Reguladora de Preivdência
Gana

+ Conselho Nacional de Seguro Social
Granada

+ Federação do Japão de Associações de
Advogados do Trabalho e Segurança Social
Japão

+ Fundo de Pensão do Ministério da Defesa
Omã

+ Fundo Nacional de Previdência de Samoa
Samoa

+ Fundo Nacional de Pensão e Seguro Social
Sudão

+ Fundo de Seguridade Social do Serviço Público
República Unida da Tanzânia

+ Ministério do Emprego e Relações Laborais
Usbequistão
Os novos membros são mostrados no mapa-múndi
das páginas 10-11.
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COMISSÕES TÉCNICAS DA AISS

Aprimoramento de nosso conhecimento
e ferramentas
As 13 comissões técnicas da AISS são compostas por mais de 110 líderes e especialistas
seniores de instituições membros e exercem um papel fundamental na implementação
das atividades da Associação.
Como resultado desse trabalho
durante o triênio de 2017-2019,
as comissões técnicas deram uma
contribuição significativa ao programa técnico do Fórum Mundial
de Seguridade Social, inclusive com
a publicação de uma série de relatórios de qualidade. Elas também

asseguraram a supervisão da
revisão de oito séries de Diretrizes
da AISS e da preparação da nova
versão do relatório Diretrizes da
AISS sobre erros, evasão e fraude
nos sistemas de seguridade social
(vide a pág. 14).

Os seguintes relatórios da Comissão Técnica foram produzidos para o WSSF
Comissão Técnica sobre

Relatórios

Contribuição, Arrecadação e Conformidade

❙ T rabalho em plataforma on-line – O vínculo com os sistemas de

seguridade social
Políticas de Emprego e de Seguro-desemprego ❙ A economia das plataformas digitais
Benefício social familiar

❙ Igualdade de gênero e políticas de família: fatores e implicações
❙A
 colhimento de crianças com deficiência na assistência a crianças

pequenas
Assistência médica e seguro-saúde

❙ Relatório técnico sobre ageing in place e assistência em longo prazo

Tecnologia da Informação e Comunicação

❙ Aplicação de tecnologias emergentes em seguridade social

Associações de Benefícios Mútuos

❙A
 contribuição do movimento de benefícios mútuos à proteção social universal

Seguro de v idade avançada, incapacidade e
pensões por morte

❙ T rabalho em plataforma on-line crescente – Escopo, alcance da cobertura

Análise e Pesquisa de Políticas de Seguridade
Social

❙ Cobertura de seguridade social: situação na China, Índia e México

e boas práticas entre países da AISS
❙B
 enefícios por incapacidade: o impacto de aumentar a faixa etária para
elegibilidade de aposentadoria
❙D
 isparidades teóricas de gênero nas aposentadorias
❙R
 elatório de pesquisa sobre dados administrativos e iniciativas de serviços
❙ Incentivos à participação da força de trabalho em aposentadorias públicas:
evidências internacionais
❙ A natureza mutável do trabalho e a cobertura da previdência pública:

evidências nos EUA e na Europa

As outras comissões técnicas da AISS são:
❙ Seguro contra Acidentes de Trabalho
e Doenças Ocupacionais
❙ Investimento de Fundos de Seguridade Social

❙ Organização, Gestão e Inovação
❙ Estudos Estatísticos, Atuariais e Financeiros
❙ Comissão Especial em Prevenção ■
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Centro de Excelência

Novas Diretrizes da AISS sobre
erros, evasão e fraude
Erros, evasão e fraude representam uma preocupação crescente para as instituições de
seguridade social e as Diretrizes da AISS sobre erros, evasão e fraude nos sistemas de
seguridade social foram lançadas no Fórum Mundial de Seguridade Social (WSSF) em
outubro de 2019 para abordar essas questões-chave.

Diretrizes

As instituições de seguridade social dependem
da confiança dos cidadãos, da sociedade e das
instituições políticas. Sua capacidade de evitar e
obstruir casos de erro, de evasão e de fraude, portanto, assume uma importância crucial. Embora
não sejam questões novas para as instituições de
seguridade social, a experiência das instituições
membros da AISS mostra que é necessário lidar
com elas de maneira mais coerente e sistemática.
As novas diretrizes sobre erros, evasão e fraude
foram desenvolvidas por meio de um sólido
esforço conjunto da Secretaria-Geral da AISS
e suas instituições membros, em especial por
meio da Comissão Técnica da AISS sobre Contribuição, Arrecadação e Conformidade, que
coordenou o processo. Também a Acoss, França,
prestou um apoio substancial e a Tesouraria
Geral da Seguridade Social, Espanha, sediou um
seminário internacional sobre este tópico. Com

ISSA Guidelines

Error, Evasion and Fraud
in Social Security Systems
2019

essas contribuições, as novas diretrizes foram
bem recebidas no lançamento, que ocorreu
durante o Fórum Mundial de Seguridade Social
em Bruxelas, Bélgica.
Revisão mais extensa das Diretrizes da AISS
Das 12 séries existentes de Diretrizes da AISS, oito
foram atualizadas e lançadas no Fórum Mundial
de Seguridade Social. Como as instituições de
seguridade social atuam em um ambiente em
rápida transformação, cada série dessas diretrizes
passa por um processo de revisão após seis anos.
Um dos importantes aperfeiçoamentos das novas
versões foi a inclusão de perspectivas por serviço
em diretrizes convergentes, por exemplo, sobre
Boa Governança, Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) e Qualidade do Serviço.
Também foram incluídos nas Diretrizes de TIC
capítulos específicos sobre telemedicina (e-health)
e processos comerciais, levando em consideração
diferentes serviços da seguridade social.
A base para o Centro de Excelência
As Diretrizes da AISS são o fundamento do
Centro de Excelência da AISS, que tem por objetivo auxiliar as instituições membros na prestação
de excelência em seguridade social. As diretrizes
são usadas para consolidação de capacitação por
meio de treinamentos especializados e workshops
da Academia da AISS. São complementadas pelas
Boas Práticas da AISS e compõem a base do programa de Reconhecimento da AISS. ■
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WORKSHOPS DA ACADEMIA DA AISS

Interação entre pares (peer-to-peer)
na solução de problemas
Os workshops da Academia da AISS são oportunidades únicas de interação entre pares
na solução de problemas entre os gerentes seniores. Em 2019, 338 representantes de
69 países participaram de 12 workshops da Academia.
debates que levarão a soluções práticas e eficientes.
O workshop da Academia da AISS que ocorreu em
Seul, República da Coreia, em novembro de 2019,
é um bom exemplo. Gerentes e especialistas das
instituições da seguridade social do Butão, Índia,
Indonésia, Japão, Malásia, Omã, Vietnam e do país

Este workshop da Academia
da AISS foi realizado em
Porto de Espanha, Trinidad
e Tobago, de 24 a 26 de
julho de 2019

anfitrião trabalharam juntos em questões de boa
governança em seguridade social.
“O workshop da Academia representa, para mim
Os workshops da Academia são elaborados a partir

pessoalmente e para minha organização, uma opor-

dos desafios da vida real dos gerentes de seguri-

tunidade de aprendizado. Além de debater desafios

dade social e instituições. Os participantes são

comuns e abordagens inovadoras com os colegas de

solicitados a informar de antemão os desafios que

outros países e instituições, tive a oportunidade de

desejam tratar, e o especialista do workshop elabora

criar uma rede que, sem dúvida, será útil em meu

o programa em torno desse material. As Diretrizes

futuro trabalho”, afirmou Yasuyuki Nagamine do

da AISS relevantes são usadas para estruturar os

Serviço de Pensão do Japão. ■

Workshops da Academia da AISS a partir de 2019

Academia

Tópicos

Locations

Trabalho em Atuária para a Seguridade Social

Montevidéu, Uruguai
Nova Délhi, Índia

Contribuição, Arrecadação e Conformidade

Argel, Argélia
Porto de Espanha, Trinidad e Tobago

Erros, evasão e fraude

Buenos Aires, Argentina

Extensão da Cobertura

Antananarivo, Madagascar
Porto de Espanha, Trinidad e Tobago
Buenos Aires, Argentina

Boa Governança

Cotonou, Benim
Freetown, Serra Leoa
Marrakesh, Marrocos
Seul, República da Coreia

Prevenção de Riscos Ocupacionais

Libreville, Gabão
Amã, Jordânia

Tecnologia da Informação e Comunicação

Kampala, Uganda

Qualidade do Serviço

Swakopmund, Namíbia
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Treinamentos especializados da AISS

Formação de competências
profissionais
No ano passado, 200 profissionais de instituições membros da AISS de todas as partes do mundo
participaram dos cursos de treinamento especializado da AISS para ampliar suas competências.
Esses cursos são oferecidos em colaboração com parceiros de treinamento credenciados.
Em 2019, mais de 90 participantes oriundos
de instituições de seguridade social de todas as
partes do mundo se reuniram no Centro de Treinamento Internacional da OIT em Turim, Itália,

para uma semana de treinamento sobre as Diretrizes da AISS. Vejamos o que alguns participantes disseram sobre a experiência.

“É uma experiência muito
recompensadora!”
— Devonte Cory Peters*

“Este curso vai me ajudar a fazer a diferença na seguridade
social em nossa comunidade e a cuidar de todos os clientes
na nossa região e país.”
Raiya Hamed Saif Al Busidi,
Autoridade Pública para o Seguro Social, Omã,
Qualidade do Serviço

“Este curso é muito importante para mim, pois para ser uma instituição de
seguridade social bem-sucedida, não se pode deixar de lado a qualidade
do serviço, já que é o fundamento do que fazemos.”
Emefa Agonyo,
Fundo de Previdência Social e Seguro Nacional, Gana,
Qualidade do Serviço

“Minha participação vai me ajudar a entender
melhor algumas das tecnologias que podemos
usar para ampliar os serviços de seguridade social
para o setor informal.”
Mukuka Kangwa,
Instituto Nacional do Regime de Pensões, Zâmbia,
Tecnologia da Informação e Comunicação

AISS RELATÓRIO ANUAL 2019/20 17

Com base nas Diretrizes da AISS, os cursos aprofundados de treinamentos especializados visam
auxiliar as instituições membros a desenvolver
as competências de seu pessoal em linha com as
normas profissionais reconhecidas internacionalmente. Desde meados de 2019, 25 cursos de
uma semana de duração foram ministrados pela
Escola Nacional Superior de Seguridade Social
(EN3S) na França, pela Fundação Muhanna da

Jordânia e pelo Centro de Treinamento Internacional da OIT, na Itália. Além disso, o Instituto
do Trabalho e Saúde do Seguro Social de Acidente Alemão (IAG) colaborou com a AISS, responsabilizando-se pela avaliação do programa de
treinamento especializado. Todos os parceiros do
treinamento foram convidados para contribuir
com a avaliação, o que ajudou a AISS a aperfeiçoar e a desenvolver este programa. ■

“Aprendemos no treinamento como administrar conflitos de interesse e como
garantir que as organizações de seguridade social atinjam seus objetivos.”
Mundiharno Sumarno Hizboel,
Administração de Seguro Social para Saúde (BPJS Kesehatan), Indonésia,
Boa Governança

“O curso me transmite perspectivas e entendimento sobre as
melhores práticas, normas e diretrizes internacionais que
poderíamos usar em futuras oportunidades de investimento.”
Noorubaan Fahmee,
Escritório de Administração de Pensões das Maldivas, Maldivas,
Investimento de Fundos de Seguridade Social

“Minha expectativa é que estarei mais bem preparado para
aumentar o número de pessoas cobertas pela seguridade social.”
Arporn U-pakanrod,
Administração de Seguridade Social, Tailândia,
Extensão de Cobertura

“Com essas novas informações e conhecimentos, espero que eu possa
prestar um nível de qualidade de seguridade social superior em meu país.”
*Devonte Cory Peters,
Serviço Nacional de Seguro, São Vicente e Grenadinas,
Contribuição, Arrecadação e Conformidade
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RECONHECIMENTO DA AISS

Fomente a confiança
na sua empresa
O interesse pelo programa Reconhecimento da AISS vem aumentando rapidamente. Trata-se
de uma maneira única à disposição das instituições de seguridade social de assegurar que
seus processos de negócios estejam em linha com as melhores práticas internacionais e de
demonstrar compromisso com a excelência, fatores que amplificam a confiança na empresa,
tanto interna como externamente.

Reconhecimento

Durante o Fórum Mundial de Seguridade Social
de outubro de 2019, sete instituições membros da
AISS dos quatro continentes receberam o Certificado de Excelência da AISS pela implementação
exitosa das Diretrizes da AISS em seis diferentes
áreas:
❙ Sistema de Seguridade Social dos Empregados
(BPJS Ketenagakerjaan), Indonésia:
Tecnologia da Informação e Comunicação e
Retorno ao Trabalho e Reintegração
❙ Departamento de Assuntos Trabalhistas
e Proteção Social, Irlanda: Qualidade do
serviço
❙ Corporação de Seguridade Social, Jordânia:
Prevenção
❙ Organização de Seguridade Social
(PERKESO), Malásia: Contribuição,
Arrecadação e Conformidade
❙ Fundo de Pensão do Marrocos (CMR):
Boa Governança

❙ Fundo de Seguro Social da Federação Russa:
Retorno ao Trabalho e Reintegração
❙ Fundo de Pensão dos Empregados
Bancários (CJPB), Uruguai: Contribuição,
Arrecadação e Conformidade
Além dessas, três outras instituições receberam o
Reconhecimento da AISS em 2019:
❙ Conselho de Segurança e Seguro no
Trabalho (WSIB), Ontário, Canadá: Retorno
ao Trabalho e Reintegração
❙ Mutual de Segurança da Câmara Chilena da
Construção (CChC), Chile: Boa Governança
❙ Fundo Nacional de Seguro Social,
Camarões: Boa Governança ■

Por que participar do programa de Reconhecimento
da AISS?
John McKeon, secretário-geral do Departamento de Assuntos Trabalhistas e
Proteção Social, Irlanda, enfatiza três razões para implementar as Diretrizes
da AISS e participar do programa de Reconhecimento da AISS:
1. Leva-o de volta aos princípios de gestão e bons processos.
2.	Protege-o contra a inércia e a força a se concentrar nos clientes e serviços.
3. Mecanismo que possibilita o envolvimento com sua equipe e gerentes.
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HISTÓRIAS DE SUCESSO

Excelência no retorno e na
reintegração ao trabalho
O Conselho de Segurança e Proteção no Ambiente de Trabalho (WSIB)
de Ontário, Canadá, foi a primeira organização a concluir o programa de
Reconhecimento da AISS para o retorno ao trabalho e reintegração.
Para o WSIB, participar do Programa de Reconhecimento da AISS foi uma oportunidade para
avaliar e aperfeiçoar seus procedimentos relativos ao retorno ao trabalho, além de se assegurar de que eles estejam em linha com as normas
internacionais desta área, em especial com as
Diretrizes da AISS sobre retorno ao trabalho e
reintegração.

Ótimos resultados, motivação garantida

O presidente da AISS, professor Joachim Breuer,
entregou o Certificado de Excelência ao WSIB
na Conferência da Sociedade Canadense de Profissionais em Gestão de Deficiências Físicas, em
23 de outubro de 2019.

O WSIB concede benefícios por perdas salariais,

O presidente Breuer destacou que o WSIB está liderando o caminho para ajudar as pessoas a voltarem
a um trabalho seguro e permanente o quanto antes
em seguida a um acidente de trabalho ou doença.
“A abordagem inovadora e colaborativa na questão
do retorno ao trabalho os faz realmente merecedores do Certificado de Excelência da AISS”, afirmou.

cobertura médica e assistência para ajudar as pessoas
na volta ao trabalho. Financiado por empresas, o
WSIB também oferece seguro de responsabilidade
coletiva sem culpa e acesso às informações sobre
saúde e segurança no trabalho específicas do setor.
Trata-se de uma das maiores empresas de seguro
da América do Norte, com cobertura para mais de
cinco milhões de pessoas em mais de 300.000 locais
de trabalho na província de Ontário. ■
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Um novo triênio

De 10 desafios globais para
A AISS conduziu um projeto inovador de pes-

teve como seguimento quatro relatórios regio-

quisa, entre 2016 e 2019, para identificar e ana-

nais para as Américas (2017), África (2018), Ásia

lisar os 10 desafios globais enfrentados pelo setor

e Pacífico (2018), e Europa (2019), cada um com

de seguridade social. Esta foi a primeira iniciativa

sua própria classificação regional dos desafios. Por

desse tipo que usou como base o conhecimento e a

fim, um novo relatório global foi produzido para

experiência de profissionais de seguridade social do

o WSSF em 2019, na Bélgica, ressaltando solu-

mundo inteiro.

ções inovadoras e boas práticas das instituições
membros da AISS.

Lançada com o relatório-piloto no Fórum Mundial
de Seguridade Social (WSSF) no Panamá, em 2016,

10 desafios por região
Africa

Americas

Asia & Pacific

❙ Sanar as falhas na cobertura

❙ Envelhecimento da população

❙ Sanar as falhas na cobertura

2

❙ C rescentes expectativas do

❙ S aúde e cuidadosde longo

❙ S aúde e cuidadosde longo

3

❙ S aúde e cuidadosde longo

4

❙ E mprego de trabalhadores

5

❙D
 esigualdades ao longo da

1

6

público
prazo
jovens
vida

❙ A transição tecnológica

7

❙M
 ercados de trabalho e a

8

❙ Novos riscos, choques e even-

9
10

economia digital
tos extremos

❙ Envelhecimento da população
❙ P roteção de trabalhadores
migrantes

prazo

❙ Sanar as falhas na cobertura
❙ A transição tecnológica
❙ E mprego de trabalhadores
jovens

❙D
 esigualdades ao longo da
vida

❙ C rescentes expectativas do
público

❙M
 ercados de trabalho e a
economia digital

❙N
 ovos riscos, choques e
eventos extremos

❙ Proteção de trabalhadores
migrantes

prazo

Europe
❙M
 ercados de trabalho e a
economia digital

❙ Envelhecimento da população

❙ A transição tecnológica

❙ A transição tecnológica

❙ C rescentes expectativas do

❙ S aúde e cuidadosde longo

público

❙ Envelhecimento da população
❙ Mercados de trabalho e a
economia digital

❙ E mprego de trabalhadores
jovens

❙D
 esigualdades ao longo da
vida

❙ Novos riscos, choques e
eventos extremos

❙ P roteção de trabalhadores
migrantes

prazo

❙D
 esigualdades ao longo da
vida

❙ C rescentes expectativas do
público

❙ Sanar as falhas na cobertura
❙ E mprego de trabalhadores
jovens

❙ P roteção de trabalhadores
migrantes

❙N
 ovos riscos, choques e eventos
extremos
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4 prioridades
Aproveitando esse novo conhecimento e
extraindo a sua essência, a AISS terá como foco,
entre 2020-2022, as quatro principais questões
que a seguridade social terá que enfrentar na
próxima década. Na tabela abaixo estão ilustrados

10 GLOBAL CHALLENGES
2019
FOR SOCIAL SECURITY
Developments and innovation

os 10 desafios globais e como foram classificados
por região e globalmente, e como culminam nas
quatro principais questões em destaque neste
triênio da AISS. ■

www.issa.int/10

4 prioridades
Isso tudo se converte em quatro prioridades
básicas para o triênio de 2020–2022:
1 O futuro da administração
e gestão da seguridade
social

2 Como atender as demandas
crescentes por conta
do envelhecimento da
população

3 A cobertura da seguridade
social em um mundo em
transformação

4 O papel da seguridade
social na promoção do
crescimento inclusivo
e da coesão social
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VISION ZERO

Progresso importante na prevenção
❙ 11 000
instituições,
empresas e
instrutores
de segurança
e saúde
ocupacional se
inscreveram
em apoio à
campanha
Vision Zero

A campanha Vision Zero (VZ, Visão Zero) por
segurança, saúde e bem-estar no trabalho, conduzida pela Comissão Especial em Prevenção da
AISS, continua avançando com força e, principalmente, pelas importantes contribuições dos
membros da AISS. Estes são alguns destaques do
ano passado:

Dezembro de 2019

Julho de 2019

Janeiro de 2020

❙ Coreia: Campanha VZ na Semana Nacional de
Segurança e Saúde Ocupacional da Coreia.
❙ Malásia: a Organização de Seguridade Social
(PERKESO) realizou uma conferência nacional
sobre a campanha VZ.
❙ A Seção sobre Prevenção na AISS em Agricultura lançou manuais sobre a campanha VZ
para trabalhadores rurais.

❙ Envio de mais de 400 sinopses da campanha
VZ para o Congresso Mundial sobre Segurança
e Saúde no Trabalho de 2020.
❙ Atualização do Vision Zero App pelo Mútuo de
Segurança da Câmara Chilena da Construção
(CChC), Chile.

Setembro de 2019
❙ Costa do Marfim: o Instituto de Previdência
Social – Fundo Nacional de Previdência Social
(CNPS) organizou um treinamento de gestão
para a campanha Vision Zero.
❙ Seção da AISS sobre Prevenção em Mineração:
comemoração de 50 anos teve a campanha VZ
como destaque.

❙ Concurso da campanha VZ para jovens cineastas, promovido pelo Fundo de Seguro Social
Agrícola da Polônia.
❙ Campanha da VZ em Punjab, Paquistão, com
apoio do Ministro do Trabalho e de Recursos
Humanos.

Março de 2020
❙ Protótipos dos indicadores da Vision Zero,
concluídos pela equipe de pesquisa científica.

Junho de 2020
❙ Congresso de Prevenção, organizado pela PRL
Innovacion, para promover a campanha VZ
em países de língua espanhola.
❙ Índia: campanha VZ criada pelo Ponto Focal
Indo-Alemão dirigida a 12.000 pessoas físicas
e jurídicas. ■

Novembro de 2019
❙ Conferência da AISS: Vision Zero – Inovação
em Prevenção em A+A 2019, na Alemanha.
❙ ‘Conferência Vision Zero’, organizada pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional.

Lançamento da campanha
Vision Zero na Agência
de Saúde e Segurança
Ocupacional da Coreia
(KOSHA) junto com a visita
de trainees da OIT

#VisionZeroGlobal
www.visionzeroglobal.com
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Conhecimento e recursos
Novo site
A AISS continuou promovendo o lançamento do seu novo site para melhorar a experiência e o acesso
do usuário aos produtos e serviços da AISS. No ano passado, a AISS lançou novas seções nas áreas do
site do Centro de Excelência e seus produtos, das Comissões Técnicas, das estruturas regionais da AISS
e das publicações e recursos da AISS, assim como o monitoramento online “Coronavírus – Respostas
de Seguridade Social”. O acesso aos produtos e serviços da AISS é exclusivo para membros da AISS.
Alguns benefícios online:
❙ Facilidade de acesso aos principais produtos e
serviços da AISS
❙ Conteúdo com acesso restrito adaptado aos
interesses e necessidades

❙ Acesso a todas as áreas de conhecimento da
AISS sobre temas específicos, com possibilidade de filtragem
❙ Contato direto com a Secretaria-Geral da AISS
❙ Compatibilidade com celulares e tablets

www.issa.int

International Social Security Review
A International Social Security Review (ISSR,
Revista Internacional de Seguridade Social),
publicada pela primeira vez em 1948, é a publicação trimestral do mundo mais importante no
âmbito de seguridade social. Uma edição especial vinculada às prioridades do programa AISS
e uma edição temática estavam entre as quatro
edições publicadas em 2019.
A edição especial de 2019 “Social security and the
digital economy” (Seguridade social e economia
digital) (vol. 72, n.º 3) foi preparada para cobrir
os debates do Fórum Mundial de Seguridade
Social em Bruxelas. Os temas abordaram várias

perspectivas relevantes sobre como os sistemas
de seguridade social estão sendo afetados pela
crescente transição para a economia digital, com
impactos significativos no mercado de trabalho e
na segurança econômica dos trabalhadores e de
suas famílias. Para as organizações que integram
a AISS, esses desdobramentos exigem respostas
inovadoras para garantir o financiamento sustentável e adequado dos sistemas de seguridade
social e a estrutura apropriada dos benefícios e
serviços de seguridade social.
Os membros da AISS têm acesso gratuito à ISSR
na seção My ISSA.

www.issa.int/review

Perfil dos países da AISS
O site da AISS oferece acesso a perfis estruturados e comparativos de sistemas e programas
de seguridade social de 184 países e territórios.
Uma atualização regional é produzida a cada seis

meses e alternadamente, para a Ásia e o Pacífico,
as Américas, a África ou a Europa. São relatórios
que resumem as características dos programas de
seguridade social naquela região em particular.

www.issa.int/country-profiles

Boas práticas em seguridade social
As Boas Práticas da AISS incluem mais de 900 boas
práticas de instituições membros da AISS. Identificar e compartilhar essas boas práticas ajudam
instituições de seguridade social a melhorar a sua
eficiência e eficácia operacional e administrativa.
www.issa.int/good-practices

Elas são categorizadas e podem ser filtradas por
região, país, tópico e período de implementação.
Trata-se de uma fonte exclusiva de conhecimento
e experiências que visam inspirar e orientar outras
instituições membros da AISS.
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Eleições da AISS
Em conexão com o Fórum Mundial de Seguridade Social de 2010,
eleições importantes foram realizadas para funções formais na AISS
durante o triênio 2020-2022.

Presidente
❙ Reeleição do Professor Dr Joachim Breuer,
ex-diretor geral e atual embaixador de
relações internacionais do Seguro Social
Alemão contra Acidentes (DGUV) como
presidente (eleito pela primeira vez em 2016).
Vice-presidente
❙ Reeleição de Milka Mungunda, diretora
executiva da Comissão de Seguridade Social
(SSC) da Namíbia como vice-presidente
(eleita pela primeira vez em 2018).
Tesoureiro
❙ Reeleição de Nikolay Kozlov, presidente
adjunto do Conselho dos Fundos de Pensão
da Federação Russa, como tesoureiro (eleito
pela primeira vez em 2016).

Comissão de Controle
❙ Reeleição de Jean-Marc Vandenbergh,
administrador geral, Fundos de Benefícios
de A
 uxílio-Desemprego, Bélgica, como
auditor titular, e nomeado como presidente
da Comissão de Controle.
❙ Reeleição de Patricia Koizan Gbani, Instituto
de Previdência Social – Fundo Nacional de
Seguro Social (CNPS), Costa de Marfim,
como auditora titular.
❙ Reeleição de Pawel Jaroszek, Instituição de
Previdência Social (ZUS), Polônia, como
auditor titular.
❙ Eleição de Fabian Pilzecker, Previdência
Federal de Aposentadoria da Alemanha, como
auditor adjunto.
Todas as eleições foram organizadas pelo
Conselho da AISS, exceto a de vice-presidente,
que foi realizada pelo Gabinete da AISS. ■

“Minha ambição para esse novo
período é valorizar e fortalecer
ainda mais a nossa Associação.
Nossa meta é atrair membros
de novos países e queremos
ser a voz de liderança na
área da seguridade social no
mundo inteiro.”
— Joachim Breuer,
Presidente da AISS
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Estrutura e governança
A governança e o trabalho técnico da AISS dependem totalmente do
envolvimento e da especialização de seus membros. A SecretariaGeral da AISS é composta por 42 membros e complementada por
pessoal de outras instituições membros.

Assembleia Geral

Conselho

Diretoria

Comissão de Controle

Secretaria Geral

Dirigentes da AISS
Joachim Breuer
Presidente

Milka Mungunda
Vice-presidente

Marcelo Abi-Ramia
Caetano
Secretário-geral

Nikolay Kozlov
Tesoureiro

Secretaria Geral da AISS
Route des Morillons 4
Case postale 1
CH-1211 Ginebra 22
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa@ilo.org

www.issa.int
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