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Apoio aos nossos membros 
durante a pandemia



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.

Promover a seguridade 
social no mundo

Missão  
 DA AISS

Fotos: AISS; iStock; Adobe Stock; ESDC Canada; G20. © Associação Internacional de Seguridade Social, 2021.
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Mais de um ano após o início da pandemia global de COVID-19, o mundo ainda 
enfrenta sua pior crise em décadas, com impactos sociais, econômicos e na saúde.  
A AISS lamenta profundamente a perda de vidas e as adversidades infligidas  
às populações do mundo inteiro. É evidente, porém, que sem as respostas  
das instituições de seguridade social, o impacto negativo da COVID-19 teria sido 
muito mais devastador. 

A seguridade social esteve no centro da  
ação governamental para enfrentar a crise, 
facilitando medidas de saúde pública, prote-
gendo o emprego e prevenindo a pobreza.  
A eficácia dessas respostas foi viabilizada pela 
capacidade e prontidão das instituições de  
seguridade social, que mais uma vez despontaram 
como pilares essenciais de resiliência nacional. 
Neste contexto, proporcionar conhecimentos 
relevantes e oportunidades de intercâmbio 
para apoiar os seus membros na adaptação a 
uma crise sem precedentes não foi apenas uma 
convocação, mas também uma obrigação para 
a AISS.

A AISS usou o Monitor da COVID-19 para 
documentar como a seguridade social é 
fundamental para mitigar crises sociais e 
econômicas no mundo inteiro. Os membros da 
AISS de todas as regiões compartilharam seus 
desafios, boas práticas e inovações com os 
colegas em mais de 80 webinários. Além disso, 
a Associação lançou mão de mais de 40 artigos 

analíticos para proporcionar uma estrutura com 
uma ampla gama de respostas dos países e 
atualizar seus membros em relação às estratégias 
e abordagens. À medida que começamos 
gradualmente a olhar para além da crise, a 
AISS vai aprimorar ainda mais as atividades de 
suporte às instituições de seguridade social na 
contribuição para uma recuperação inclusiva.

O que me impressiona é como as instituições  
de seguridade social enfrentaram o desafio.  
A pressão e as expectativas foram enormes e 
inesperadas. Ainda assim, as instituições de 
seguridade social corresponderam, muitas vezes 
cumprindo além de seus encargos normais. 
Implementaram novos programas e 
procedimentos, ampliaram e estende-
ram de maneira a cobrir novos grupos, 
e inovaram e digitalizaram a prestação 
de serviços. Tudo isso à medida que 
reorganizavam suas próprias formas 
de trabalho, incluindo estruturas de 
teletrabalho e cooperação digital. 

INSTITUIÇÕES DE SEGURIDADE SOCIAL:  
UM PILAR DE RESILIÊNCIA

MENSAGEM DO PRESIDENTE

«Sou grato a todas  
as instituições  

de seguridade social  
e seus funcionários.»
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Além de facilitar o intercâmbio e o aprendizado entre os 
membros ao longo deste ano difícil, o a secretaria da AISS 
se dedicou a levar a seguridade social à linha de frente da 
pauta internacional. Nossa cooperação com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) continua sendo um 
sustentáculo em nossas iniciativas internacionais, e juntos 
fizemos importantes contribuições no contexto da 
colaboração com o G20 e com o BRICS. Também 
fortalecemos nossas relações com a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), e firmamos novas 
parcerias com a Universidade das Nações Unidas (UNU) e 
com a Instituição de Segurança e Saúde Ocupacional 
(Institution of Occupational Safety and Health – IOSH). 

Eu nunca teria pensado que passaria um ano inteiro como 
presidente da AISS sem me reunir pessoalmente com a 
secretaria da AISS e com os membros da AISS nem uma 
única vez. Nossas reuniões e eventos costumam ser o lugar 
onde a organização se renova, as boas práticas são 
compartilhadas, o entendimento comum é produzido e 
brilhantes ideias são desenvolvidas. Assim, é grande o meu 
alívio por termos conseguido manter vivo este espírito, e 
inclusive fortalecê-lo de certas maneiras, durante este ano 
de encontros apenas virtuais. Gostaria de agradecer a todas 
as instituições membros pelos esforços e disponibilidade de 
compartilhar durante este período tão complexo.

Prof. Dr. Joachim Breuer
Presidente da AISS
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Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secretário-geral da AISS, reflete sobre o extraordinário  
ano passado, quando as instituições de seguridade social demonstraram seu poder de 
transformar, inovar e atuar em um ritmo acelerado. A AISS se valerá das experiências 
desse período na elaboração dos seus planos para o futuro. 

Como foi o ano passado para  
a AISS como organização e como 
comunidade? 

Foi um ano desafiador para todos nós, para a 
AISS como organização e para todas as nossas 
instituições membros. A COVID-19 impactou  
a todos, todos os dias. Afetou organizações,  
o quadro de pessoal e colegas, como também 
os cidadãos comuns. Por mais que a demanda 
pelos benefícios da seguridade social 
explodisse, as instituições tiveram que lidar 
com lockdown, distanciamento social e tele-
trabalho. Para nós também foi assim. Desde 
março de 2020, o pessoal da AISS trabalha 
principalmente em casa. No entanto, temos a 
sorte de contar com ferramentas digitais que 
viabilizam o intercâmbio, a cooperação e a 
criação de importantes resultados. 

Quais foram os desenvolvimentos  
e inovações mais importantes para  
a AISS?

Quase todas as nossas reuniões e eventos 
costumavam ser presenciais. No ano passado, 
todos eles foram virtuais. Essa completa 
reviravolta foi feita em questão de semanas no 
início de 2020, mas na época não esperávamos 
que a situação fosse durar tanto. Porém, em 
2020 organizamos cerca de 80 eventos, quase 
todos virtuais. Este ano, estamos no caminho 
certo para oferecer ainda mais. Nossos 
webinários e artigos analíticos 
semanais são um grande sucesso 
e estão atraindo o interesse de 
muitos que não alcançávamos 
antes. O Monitor da COVID-19, 
que rastreia as respostas da 
seguridade social à pandemia, 
também foi de grande importância. 
Tenho o prazer de dizer que fomos 
capazes de cumprir nosso encargo 
tanto em termos de quantidade 
como de qualidade para os 
nossos membros. 

O PODER DE TRANSFORMAÇÃO 
DIANTE DA COVID-19

ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO-GERAL

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secretário-geral da AISS
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Quais foram as prioridades dominantes  
da AISS além da COVID-19 neste período? 

Embora a COVID-19 tenha sido o nosso foco predominante, 
fomos capazes de construir pontes, gradualmente, para 
outros tópicos importantes na linha das prioridades da  
AISS para o triênio 2020-2022. No final de 2019, os  
membros da AISS nos incumbiram de priorizar o futuro da 
administração e da gestão, as necessidades em evolução de 
uma população que envelhece, a cobertura em um mundo 
em mudança e a promoção do crescimento e da coesão 
social inclusivos. É possível ver as respostas da seguridade 
social à COVID-19 como um acelerador para mudanças 
importantes que exercerão impactos em longo prazo. Em 
especial, estou pensando nas mudanças do mercado de 
trabalho e na digitalização de um lado e, de outro, em 
novos modelos de serviços para cobrir novos grupos. 

A 121.a Reunião do Bureau da AISS realizou-se em formato virtual a 13 de outubro de 2020.

Na metade do triênio 2020-2022,  
como vê a segunda metade para a AISS? 

A primeira metade foi muito diferente do que esperávamos. 
Creio que a AISS foi capaz de apoiar as iniciativas globais  
da seguridade social durante estes tempos difíceis. 
Enquanto retornamos gradualmente aos eventos presenciais 
e nos dedicamos à produtividade programada do triênio,  
o impacto da crise continuará a ser uma prioridade 
fundamental. Qual será o impacto de longo prazo nos 
mercados de trabalho, financiamento e cobertura da 
seguridade social? Como a seguridade social pode  
contribuir para uma retomada inclusiva? Como as lacunas 
da previdência social identificadas durante a crise podem 
ser minimizadas no futuro? Que lições podem ser extraídas 
para tornar a seguridade social mais resiliente no futuro? 
Muitas reflexões serão necessárias para responder a essas 
perguntas. Debateremos em eventos técnicos e regionais, a 
fim de dar respostas e estratégias adequadas durante o 
nosso Fórum Mundial de Seguridade Social no final de 
2022. Espero ver todos os nossos membros pessoalmente 
neste evento histórico. 
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A seguridade social está no âmago da resposta à crise do coronavírus.  
As ações da AISS no ano passado se concentraram em auxiliar as instituições  
de seguridade social nas respostas à crise. 

A pandemia da COVID-19 afetou todos os 
aspectos da sociedade. As instituições de 
seguridade social estiveram no centro das ações 
governamentais para abordar as consequências 
sociais e econômicas para as pessoas e 
empregadores. Ao mesmo tempo, as próprias 
instituições tiveram que adaptar rapidamente 
novas maneiras de trabalhar para prestar os 
serviços em um contexto altamente complexo, e 
tudo isto intensificando suas capacidades. 

Por meio do seu Monitor da COVID-19, a AISS 
acompanhou, mapeou e analisou ativamente  
os desenvolvimentos e facilitou a 
troca de experiências e boas prá-
ticas institucionais no âmbito da 
comunidade global das instituições 
de seguridade social, profissionais 
e especialistas. O objetivo foi apoiar 
uma ágil adaptação institucional à 
crise e a disseminação eficiente  
de respostas da seguridade social  
à crise. 
 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

MONITOR DA COVID-19 

- Medidas por país 
- Monitor de notícias
- Análises
- Webinários

COVID-19
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Nenhum país deixou de ser afetado pela pandemia da COVID-19. Governos do mundo 
inteiro tomaram medidas sociais e econômicas drásticas para enfrentar a crise. 

RESPOSTAS DA POLÍTICA NACIONAL

COVID-19

Já no início de 2020 foram observadas as primeiras 
respostas importantes da política nacional de seguridade 
social. A AISS analisou o uso extensivo de empregos 
temporários e os regimes de desemprego parcial, a extensão 
dos auxílios-doença e salário-família, e também o uso de 
flexibilidade e isenções das contribuições para a seguridade 
social. 

À medida que a pandemia continuava a se desenvolver  
e novas ondas irrompiam em países e regiões, a AISS 
monitorou como as medidas se estendiam e se ajustavam  
e outras novas eram lançadas. As medidas de lockdown 
obviamente exerceram um grave impacto na atividade 
econômica e nos postos de trabalho, mas também na saúde 
e bem-estar das pessoas em razão das restrições impostas 
sobre a vida social. 

Recentemente, os debates mudaram de respostas à crise 
emergencial para a abordagem do impacto de longo  
prazo da crise, como a eliminação gradual das medidas 
extraordinárias, o financiamento da seguridade social e 
como as lacunas de cobertura poderiam ser preenchidas 
para o futuro. A AISS continua a fornecer uma plataforma 
relevante para a análise e os debates dos elementos da 
seguridade social para fins de uma retomada inclusiva. 
 

ANÁLISES

Análises dos avanços das respostas da  
seguridade social à COVID-19 nos níveis global, 
nacional e regional estão disponíveis no site da AISS.

MONITOR DAS MEDIDAS POR PAÍS

A AISS mapeou mais de 1 600 medidas em 206 países 
e territórios.

www.issa.int/coronavirus

 RESPOSTAS DA SEGURIDADE SOCIAL 

- Benefícios de assistência médica e acesso
- Auxílio-doença 
- Proteção contra o desemprego
- Benefícios de retenção de emprego
- Proteção social de emergência de grupos vulneráveis
- Benefícios relacionados à família 
- Obrigações de contribuição
- Doenças ocupacionais e prevenção 



AISS RELATÓRIO ANUAL 2020/2110

As instituições de seguridade social responderam de maneira notável à crise  
da COVID-19. Além de tratar com a explosão da demanda, tiveram que abordar,  
ao mesmo tempo, questões de saúde e segurança no local de trabalho, reorganizar  
suas formas de trabalho e inovar em termos de prestação de serviços. 

À medida que os governos nacionais tomavam 
ações rápidas e colocavam a seguridade  
social no âmago da resposta à pandemia do 
coronavírus, as instituições de seguridade social 
muitas vezes se viram em uma realidade 
completamente nova, praticamente do dia para 
a noite. 

Elas foram impactadas pelo lockdown e pelas 
novas medidas de saúde e segurança, como 
qualquer outro empregador. Era preciso haver 
distanciamento social entre os funcionários e 
com os clientes. Os escritórios foram fechados 

ou tiveram restrição de acesso. O teletrabalho, 
parcial ou geral, se tornou necessário, e ainda é. 
Ao mesmo tempo, a continuidade dos negócios 
tinha que ser garantida e os serviços aumentados 
para responder às crescentes e novas demandas 
dos governos e do público.

Tudo isso exigiu novas maneiras de trabalhar, 
equipamentos remotos e acesso digital para o 
quadro de funcionários, assim como novos meios 
de interagir com os clientes. As instituições de 
seguridade social aceitaram 
o desafio, demonstraram fle-
xibilidade e eficiência, além 
de uma grande habilidade 
para impulsionar a inovação 
e a transformação digital. De 
muitas maneiras, um novo 
modelo humano e digital de 
seguridade social nasceu com 
a crise. 

ENFRENTANDO O DESAFIO

MUDANÇAS QUE TALVEZ 
PERMANEÇAM

-  Teletrabalho: maior flexibilidade 
e trabalhar em casa

-  Colaboração virtual: uso de 
plataformas digitais para 
reuniões e cooperação

-  E-services: serviços que 
passaram a ser on-line 

-  Abordagem centrada no cliente: 
novas abordagens para atender 
à demanda dos clientes

GUIA PARA O SUCESSO DURANTE 
A CRISE

-  Assegurar a continuidade dos serviços 
de seguridade social

- Liderança decisiva que inspire unidade 
- Rapidez antes da perfeição
- Simplicidade se traduz em rapidez
- Colaboração inter-institucional 
-  Habilidades digitais possibilitam  

a inovação

COVID-19
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Tal como suas instituições membros, a AISS 
precisou se reorganizar, inovar, atualizar ra-
pidamente seus recursos digitais e reorientar 
seu programa de atividades em razão da 
pandemia. O Monitor da COVID-19 foi uma 
ferramenta de central na prestação de 
apoio aos membros da AISS.

De muitas maneiras, o ano passado aproximou 
ainda mais a Associação de seus membros. 
Por meio de eventos on-line, a AISS foi capaz de responder 
rapidamente às demandas dos membros, interagir com eles 
com mais frequência e atrair muitos participantes novos. Os 
webinários se tornaram um canal para manter os membros 
informados sobre os desenvolvimentos e experiências recentes. 
Curtas sessões on-line se tornaram uma oportunidade para 
os membros compartilharem boas práticas e se inspirarem 
uns nos outros no enfrentamento da mesma crise. 

Com atualizações diárias do Monitor de 
notícias do coronavírus e do banco de 
dados de medidas por país ao coronavírus, 
os membros da AISS tiveram a oportunidade 
de acompanhar os desenvolvimentos de 
maneira dinâmica. A AISS publicou artigos 
analíticos com regularidade, baseados na 
coleta de dados, experiências compartilhadas 
nos webinários e boas práticas apresentadas 
pelas instituições membros durante as 

competições para a África e as Américas. 

O acervo de conhecimentos adquiridos por meio dessas 
atividades também possibilitará uma análise das lições 
aprendidas e do impacto que a crise exercerá no longo 
prazo sobre a seguridade social. Entre os exemplos, temos  
a preparação contínua das novas Diretrizes da AISS 
destacando a continuidade dos negócios e a resiliência, 
com base na análise realizada durante os últimos meses. 

A AISS tem trabalhado incansavelmente para atender aos seus membros por meio da 
coleta de dados e do compartilhamento de conhecimentos sobre as respostas da 
seguridade social à pandemia da COVID-19. 

APOIO AOS MEMBROS DA AISS  
E RESPOSTAS NACIONAIS

EDIÇÃO ESPECIAL DA ISSR

Vol. 73, n.º 3 da International Social Security 
Review, uma edição especial sobre Seguridade 
social, crescimento inclusivo e coesão social, informa 
sobre as respostas da proteção social à COVID-19.

WEBINÁRIOS 

A AISS organizou 47 webi-
nários sobre a COVID-19 
desde abril de 2020, 
com a participação de 
milhares de funcionários 
das instituições membros. 

COVID-19
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Nenhuma outra organização internacional pode 
se basear na experiência de 318 instituições  
de seguridade social em 159 países, oferecendo 
proteção social a mais de 3 bilhões de pessoas 
por dia. A implementação de regimes e benefícios 
eficazes de seguridade social depende dessas 
instituições. Em tempos de crise, a agilidade e 
as capacidades das instituições de seguridade 
social emergem como um pilar nacional de 
resiliência social e econômica.

Amparado em seu histórico relacionamento,  
a AISS trabalhou diretamente com a OIT em  
toda a crise. Por meio de acordos de troca de 
informações e dados, o Monitor da COVID-19 
contribui com o Painel de Proteção Social da 
OIT, e as duas contribuíram regularmente entre 
si nos eventos on-line e nas respostas da 
proteção social à COVID-19. 

Em setembro de 2020, os ministros do trabalho e 
do emprego do G20 enfatizaram o papel crucial 
da cooperação internacional para enfrentar a 
pandemia, reconhecendo as importantes  
contribuições da AISS, OIT, OCDE e do Banco 
Mundial. Como novo membro do Grupo de 
Trabalho de Emprego do G20, a AISS apresen-
tou documentos em conjunto com a OIT e a 
OCDE sobre respostas da proteção social à 
COVID-19 e sobre a coordenação das políticas 
de proteção social e mercado de trabalho ativo. 

As instituições de seguridade social são amplamente reconhecidas como um pilar 
fundamental na resposta à pandemia da COVID-19. O Monitor da COVID-19,  
o programa de webinários, análises e a experiência profissional de sua comunidade, 
tudo isso habilitou a AISS a fortalecer seu papel no nível internacional.  
Entre os destaques, temos a contribuição da AISS ao G20 e as colaborações com  
o BRICS, enfatizando a importância do investimento adequado na seguridade  
social e nas competências institucionais.

SEGURIDADE SOCIAL NO 
CENÁRIO INTERNACIONAL 

COVID-19

Reunião de ministros do trabalho e emprego do G20, junho de 2021.
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A AISS destacou a implementação de políticas e a 
importância do investimento em recursos institucionais, 
áreas que, no passado, careciam de atenção. 

A AISS também tem uma estreita colaboração com a OIT no 
apoio aos países do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China  
e África do Sul. Em outubro de 2020, a AISS participou  
da 6.ª Reunião Ministerial do Trabalho e Emprego do  
BRICS, enfatizando o poder transformador da COVID-19, e 
a necessidade de inovar e adotar soluções digitais na 
seguridade social. Em abril de 2021, foi organizado um 
webinário executivo sobre acordos da seguridade pelo 
Escritório de Ligação Virtual AISS-OIT para os países do 
BRICS. 

Também foram fortalecidas parcerias com a Comissão 
Europeia, a UNICEF, a UNU, a Rehabilitation International e 
a OMS. A AISS tem o prazer de oferecer aos membros acesso 

ao conhecimento dessas instituições em nossos webinários, 
e de destacar o papel das instituições de seguridade social 
nos debates estratégicos dessas organizações.

A AISS E O G20 

-  Outubro de 2020: o G20 reconheceu o papel da 
AISS na resposta às consequências sociais e 
econômicas da COVID-19 

-  Fevereiro de 2021: documento em conjunto AISS/
OIT/OCDE sobre proteção social 

-  Abril de 2021: documento em conjunto AISS/OIT/
OCDE sobre suporte à renda e políticas ativas do 
mercado de trabalho

-  Junho de 2021: participação nas reuniões 
ministeriais do G20 

PAINEL DA PROTEÇÃO SOCIAL DA OIT

O Monitor da COVID-19 da AISS alimenta o Painel 
da Proteção Social da OIT.

OXFORD SUPERTRACKER 

O Monitor da COVID-19 da AISS foi incluído na 
plataforma Oxford Supertracker, um repositório de 
fontes internacionais de informações fidedignas, 
vinculadas à pandemia.
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As 18 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.

As estruturas regionais complementam o 
programa técnico da AISS por meio de 
atividades que respondem diretamente às 
prioridades expressas dos membros na  
região. Adaptando-se à situação pandêmica, 
elas organizaram vários webinários da AISS no 
ano passado em seis idiomas, e contribuíram 
para o impacto da Associação e relevância para 
os membros.

A AISS teve a honra de poder lançar o Ponto 
Focal para os países do Caribe de idioma inglês, 
sediado nos Serviços de Seguro Nacional de São 
Vicente e Granadinas, em março de 2021.

Secretaria-Geral da AISS
Genebra, Suíça

318 INSTITUIÇÕES MEMBROS 
EM 159 PAÍSES 

A AISS PELO MUNDO
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Estruturas regionais  
da AISS

ÁFRICA

Escritório de Ligação para a África Central
Sediado no Fundo Nacional de Seguridade Social 
Kinshasa, República Democrática do Congo

Ponto Focal para a 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

AMÉRICAS

Escritório de Ligação para os Países Andinos 
Sediado no Fundo dos Professores
Lima, Peru

Escritório de Ligação para os países do Caribe  
de idioma inglês 
Sediado nos Serviços de Seguro Nacional Kingstown,  
São Vicente e Granadinas

Escritório de Ligação para a América do Norte e Central 
Sediado no Instituto Estatal de Seguridade Social e 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 os países de idioma português 
Sediado no Instituto Nacional do Seguro Social 
Brasília, Brasil 

ÁSIA E PACÍFICO 

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

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

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

EUROPA

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

Escritório de Ligação para a Eurásia
Sediado no Fundo de Pensão da Federação Russa
Moscou, Federação Russa
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Embora as instituições de seguridade social tenham impulsionado a transformação 
digital nos serviços públicos há décadas, a pandemia da COVID-19 acelerou ainda  
mais esta tendência. No ano passado, a AISS se concentrou na coleta de dados e 
compartilhamento de boas práticas entre os seus membros, e fortaleceu suas parcerias 
internacionais, na digitalização de processos e serviços em seguridade social. 

No início da pandemia da COVID-19, a AISS 
documentou um aumento generalizado no uso 
de canais digitais, como e-services, serviços 
móveis e serviços de compartilhamento de 
dados para as instituições de seguridade social. 
Não apenas houve mais benefícios e serviços 
prestados por meio dos canais digitais do que 
antes, como as medidas de lockdown forçaram 
os beneficiários a adotar as plataformas digitais, 
e as instituições de seguridade social imple-
mentaram campanhas de comunicação para 
estimular e facilitar esta transição. 

Uma realidade humana-e-digital 

A transição para a era humana-e-digital acelerou 
no ano passado. As instituições membros da 
AISS demonstraram, em inúmeros webinários, 
que a combinação de habilidades humanas e 
tecnologias digitais deixou de ser uma opção,  
é agora uma obrigação na seguridade social. 
Esta realidade humana-e-digital despontou em 

duas dimensões, na colaboração interna e na 
interação externa com os clientes. 

Internamente, a repentina e massiva mudança 
para o teletrabalho que muitas instituições de 
seguridade social vivenciaram em razão da 
COVID-19 significou que a colaboração mudou 
para on-line. Externamente, o contato pessoal 
com os clientes tornou-se difícil ou impossível, 
enquanto o contato através de canais digitais 
assumiu o controle. Com a ajuda de inteligência 
artificial e de big data, os processos também 
foram automatizados e digitalizados. 

Os benefícios imediatos desta nova realidade 
humana-e-digital foram a capacidade de 
atender mais pessoas, e de maneira mais 
rápida. Ao mesmo tempo, foi preciso se 
concentrar ainda mais para assegurar que 
funcionários e clientes estivessem aptos a usar 
ferramentas digitais. 

ACELERAÇÃO DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL  
NA SEGURIDADE SOCIAL

ARTIGO
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Inclusão digital 

As soluções digitais estiveram no âmago das estratégias de 
prestação de serviços durante a crise e de expansão da 
cobertura. Porém, sempre que os serviços de seguridade 
social são disponibilizados on-line e, em especial, atingem 
grupos de difícil cobertura, a questão da instrução e inclusão 
digital deve ser levada em conta, a fim de não excluir certas 
partes da população. 

Com uma série de webinários sobre a inclusão digital, as 
instituições membros da AISS compartilharam suas boas 
práticas nesta área. Assegurar a acessibilidade é um dos 
elementos fundamentais de qualquer abordagem, e as 
instituições de seguridade social implementaram soluções 
inovadoras, mas práticas, levando em conta a infraestrutura 
móvel e da internet, assim como a penetração. 

As instituições da seguridade social também estão se concen-
trando na requalificação (re-skilling) e no aprimoramento 
(upskilling) contínuos de seu quadro de funcionários, visando 
prepará-los para trabalharem em um ambiente humano- 
e-digital. 

Parceria internacional

Para a AISS, é essencial criar parcerias com os principais 
especialistas internacionais em áreas-chave das instituições 
de seguridade social. Foram especialmente fecundas as 
parcerias com a Unidade Operacional da Universidade das 
Nações Unidas em Governança Eletrônica (United Nations 
University Operating Unit on Policy-Driven Electronic 
Governance – UNU-EGOV) e com a União Internacional de 
Telecomunicações (International Telecommunication Union – 
ITU). Essas duas organizações e a AISS têm prioridades e 
metas convergentes quando se trata de fazer uso estratégico 
da tecnologia para transformar e melhorar a governança e 
os serviços públicos. 

As duas organizações estão contribuindo para o conheci-
mento da AISS em suas áreas de especialidade. Para a ITU, 
o foco foi segurança cibernética, e para a UNU-EGOV a 
transformação digital em serviços públicos. A UNU-EGOV 
colaborou em uma série de eventos virtuais organizados 
pela AISS este ano, entre os quais a série de webinários  
sobre inclusão digital. 

SIMPÓSIO VIRTUAL SOBRE TIC 

O Simpósio Virtual da AISS sobre Tecnologia da 
Informação e Comunicação mostrou o poder da TIC 
em abordar o impacto da COVID-19 nos serviços da 
seguridade social. 

HUMANO-E-DIGITAL É A REALIDADE

O Simpósio Virtual da AISS sobre Liderança em 
Seguridade Social, em janeiro de 2021, demonstrou 
a transformação para o modelo humano-e-digital na 
seguridade social. 

WEBINÁRIOS SOBRE TECNOLOGIAS  
E DIGITALIZAÇÃO

A AISS realizou webinários sobre tecnologias 
emergentes, como inteligência artificial e blockchain, 
e sobre inclusão digital, baseando-se nas experiências 
das instituições membros da AISS em todas as regiões. 

DIRETRIZES POPULARES DA AISS SOBRE TIC

As Diretrizes da AISS sobre a Tecnologia da 
Informação e Comunicação são as mais consultadas 
em mais de 13 conjuntos de Diretrizes da AISS para 
a seguridade social. 
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Com o surto da COVID-19, a AISS passou a realizar todos os seus 
eventos e atividades on-line. Webinários, eventos regionais e técnicos, 
assim como as assembleias estatutárias legais foram organizadas 
on-line, enquanto o Programa de diploma da AISS é oferecido  
por plataformas de e-learning e um novo conceito de e-workshop foi 
desenvolvido e testado.

No ano passado, todas as atividades e eventos 
da AISS foram organizados de maneira virtual, 
e houve mais eventos do que nunca. Embora a 
AISS organize cerca de 50 eventos em um ano 
normal, tivemos quase 80 em 2020. 

Webinários semanais

Os webinários da AISS foram lançados em abril 
de 2020 e rapidamente se tornaram um 
sucesso. A AISS organizou pelo menos um 
webinário por semana, em geral em resposta às 
expressões de interesse de seus membros. 
Foram mais de 7 500 inscrições em webinários 
em 2020. Mais de 2 200 pessoas do quadro  
das instituições membros se inscreveram pela 
primeira vez em um evento da AISS. 

A série de webinários sobre a COVID-19 
dominou no início, mas o foco se deslocou 
gradualmente para outras áreas. Foram 
lançadas as séries sobre cuidados de longa 
duração e digitalização, assim como uma série 
especial Mesa Redonda de CEOs. Inúmeros 

webinários foram organizados em cooperação 
com as comissões técnicas ou estruturas regionais 
da AISS. Todos os webinários foram gravados  
e os vídeos foram disponibilizados para os 
membros no site da AISS.

Eventos virtuais internacionais  
e regionais 

A AISS organizou eventos virtuais maiores: a 
Cúpula Virtual de Seguridade Social para as 
Américas em dezembro de 2020, o Simpósio 
Virtual sobre Liderança em Seguridade Social 
(LEAD2021) em janeiro de 2021 e o Simpósio 
Virtual sobre TIC em maio de 2021. 

ADESÃO AO 
MUNDO VIRTUAL

EVENTOS E ATIVIDADES ON-LINE DA AISS

Hossein Moshiri Tabrizi 
Organização Iraniana de Segurança Social

Mohammed Azman bin Aziz Mohammed 
SOCSO, Malásia

Zee-A Han
Organização Mundial da Saúde

«Os webinários regionais da AISS são como uma 
seiva rara e indispensável para o desenvolvimento  

da seguridade social na África Central,  
em consonância com os nobres objetivos da AISS.»

Tiguy Elebe Motingiya, Fundo Nacional de Seguridade Social, República 
Democrática do Congo, Escritório regional de ligação para a África Central
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O simpósio virtual LEAD2021 concentrou-se em liderança, 
digitalização e visão comportamental em seguridade social, 
demonstrando a mudança para um modelo humano-e-
digital em seguridade social. O ICT2021 destacou as 
respostas do TIC à COVID-19, e mostrou como a pandemia 
impulsionou a transformação digital em seguridade social. 
O LEAD2021 foi organizado em cooperação com a Comissão 
Técnica da AISS em Organização, Gestão e Inovação e a 
Administração de Seguro Social para Saúde (Social Security 
Administering Body for the Health Sector – BPJS Kesehatan)  
da Indonésia. O ICT2021 foi organizado em cooperação 
com o Conselho Nacional de Seguro Social da Estônia 
(Estonian National Social Insurance Board).

Além disso, o Encontro Digital do Congresso Mundial (World 
Congress Digital Meeting) ocorreu em outubro de 2020, 
enquanto aguardava pelo XXII Congresso Mundial sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho, que foi adiado para 
setembro de 2021. Essas reuniões foram organizadas em 
cooperação com a OIT, e sediadas pelo Instituto para o 

Trabalho e Saúde (Institute for Work & Health) do Canadá e 
o Centro Canadense para Saúde e Segurança Ocupacional 
(Canadian Centre for Occupational Health and Safety). 

E-learning e e-workshops

Em cooperação com os parceiros de treinamento da AISS, o 
programa de diploma da AISS mudou de cursos presenciais 
para cursos on-line inovadores. A EN3S (Escola Nacional 
Superior de Seguridade Social), o CIF-OIT e a Fundação 
Muhannaofereceram cursos de e-learning baseados nas 
Diretrizes da AISS para a gestão de seguridade social, em 
francês, inglês e árabe, respectivamente. Um e-workshop 
piloto muito bem-sucedido sobre erros, evasão e fraude em 
seguridade social foi organizado em dezembro de 2020,  
e se tornou o modelo para o novo programa de um 
e-workshop. 

A 121.ª Reuniao do Bureau da AISS em outubro de 2020,  
foi o primeiro evento realizado de maneira virtual, seguida 
de uma segunda assembleia virtual em junho de 2020.  
O 15º Fórum da AISS para Comissões Técnicas (TC Forum) 
foi realizado virtualmente pela segunda vez em junho de 
2021. Com uma abordagem inovadora, inúmeras reuniões 
técnicas e transversais foram realizadas em um período de 
duas semanas, culminando em uma sessão de encerramento 
conjunta. Uma das principais tarefas das comissões técnicas 
da AISS é a revisão das Diretrizes da AISS, assim como a 
preparação de novas diretrizes para 2022.

MAIS DE  
7 500 PARTICIPANTES 

registrados nos eventos virtuais da 
AISS em 2020

Dana-Carmen Bachmann
Comissão Europeia

Hossein Moshiri Tabrizi 
Organização Iraniana de Segurança Social

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Associação Internacional de Seguridade Social

Shahrashoub Razavi 
Organização Internacional do Trabalho

«É uma oportunidade de aprendizagem,  
de troca de conhecimentos, experiências  
e boas práticas, e como os temas abordados 
ajudam a fortalecer as competências  
e funções das instituições, os benefícios  
se propagam para os afiliados.»

Ana Marilyn Ortiz Ruiz de Juárez, Gerente geral,  
Instituto de Seguridade Social da Guatemala 



AISS RELATÓRIO ANUAL 2020/2120

O acesso a cuidados de saúde e de longa duração acessíveis e de alta qualidade tem  
sido uma das prioridades mais importantes para a seguridade social nos últimos anos. 
Vinculado ao envelhecimento das populações, inclusão e cobertura, saúde, reabilitação  
e cuidados de longa duração, todos eles são questões interligadas. Estão no âmago  
das prioridades da AISS para este triênio. 

Com uma série de atividades, entre as quais 
webinários, um relatório técnico e artigos, a AISS 
facilitou o compartilhamento de experiências 
em inúmeros aspectos estratégicos relacionados 
à saúde. O objetivo é auxiliar os membros a 
encontrar inspiração, aprender e desenvolver 
soluções entre eles. Inúmeras atividades tiveram 
como foco a resiliência dos sistemas de saúde, 
saúde digital (eHealth), o uso inovador de 
soluções digitais e links à COVID-19. Outros  
se concentraram em envelhecimento das 
populações, cuidados de longa duração (long-
term care – LTC) e a evolução das necessidades 
dos idosos. 

A importância da reabilitação 

A AISS estabeleceu o Grupo Especial de Trabalho 
em Reabilitação. A natureza multidisciplinar  
da reabilitação – que envolve benefícios de 
acidentes de trabalho, saúde, emprego e doença 
– motivou a criação deste importante grupo, 
que foi anunciado no Fórum Mundial da 
Seguridade Social em outubro de 2019. Ele está 
implementando um plano de trabalho ambicioso, 
voltado para o aumento da participação no 

mercado de trabalho, vida ativa e envelhe-
cimento ativo, além de dar subsídios para o 
trabalho das comissões técnicas da AISS. Em 
vista da pandemia, também examinará os 
aspectos de reabilitação para as pessoas afetadas 
pelos efeitos de longa duração da COVID-19.

Recuperar-se de uma infecção por coronavírus 
e retornar a uma vida normal e plena capacidade 
de trabalho não é um dado adquirido. Os 
sintomas podem ser insignificantes, graves e até 
letais. Os especialistas apontam 
cada vez mais para os efeitos de 
longa duração. Idosos e pessoas 
com comorbidades são os mais 
vulneráveis, mas há muitos 
exemplos de pacientes que 
sofrem gravemente e para os 
quais a recuperação é um longo 
processo. A pandemia acen-
tuou a importância crucial da 
reabilitação, já que milhões  
de pacientes com coronavírus 
precisam de ajuda para voltar 
a uma vida normal e trabalhar. 

SAÚDE, CUIDADOS DE LONGA 
DURAÇÃO E REABILITAÇÃO 

GRUPO DE TRABALHO 
ESPECIAL DA AISS SOBRE 
REABILITAÇÃO

O Grupo de Trabalho Especial  

da AISS sobre Reabilitação  

é composto por instituições 

membros da AISS da Alemanha, 

Áustria, Azerbaijão, Bélgica, 

Canadá, República da Coreia, 

Finlândia, Indonésia, Malásia, 

México, Nigéria e Reino Unido. 

ARTIGO
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Sistemas de saúde

Em resposta aos interesses dos membros 
da AISS na área da saúde, webinários  
e artigos abordaram as questões de 
criação de sistemas de saúde mais 
resilientes, enfrentando os desafios dos 
desertos médicos (regiões com acessos 
restritos a sistemas de saúde) e 
aperfeiçoando a cobertura e a qualidade 
dos serviços dos sistemas de seguro 
saúde. Além disso, o aplicativo de TIC 
em saúde – e-Health – surge como uma ferramenta 
estratégica para melhorar os sistemas de saúde, o que 
também está coberto nas Diretrizes da AISS sobre Tecnologia 
da Informação e Comunicação. 

Cuidados de longa duração e envelhecimento ativo 

Atender às necessidades em evolução de uma população 
em envelhecimento é uma das quatro prioridades da  
AISS para o triênio de 2020-2022. O envelhecimento 
demográfico é um dos principais desafios das sociedades 
em todo o mundo, e a seguridade social precisa se adaptar 
a esta realidade. À medida que as pessoas vivem mais, a 
ambição é que vivam vidas tão saudáveis, ativas e 
independentes quanto possível. Ao mesmo tempo, muitos 
precisam de cuidados por longos períodos, o que significa 

que os sistemas devem estar em 
funcionamento, a força de trabalho 
profissional deve estar disponível, as 
questões de financiamento devem ser 
tratadas e os serviços adaptados às 
necessidades do cliente. As instituições 
de seguridade social devem estar 
preparadas e equipadas para responder 
com os serviços adequados. 

Em novembro de 2019, a AISS lançou 
uma nova série de webinários sobre 

cuidados de longa duração com a participação da Comissão 
Europeia, OIT, OCDE e OMS. Todos eles apresentaram os 
resultados de suas pesquisas e estratégias internacionais  
e respostas para atender as necessidades urgentes de 
cuidados de longa duração. Na sequência houve webinários 
com membros da AISS de diferentes regiões para troca de 
experiências sobre cuidados de longa duração em uma 
perspectiva comparativa.

SÉRIE DE WEBINÁRIOS 
SOBRE CUIDADOS  
DE LONGA DURAÇÃO

A AISS lançou uma série de 
webinários sobre cuidados de 
longa duração, examinando 
estratégias e respostas 
internacionais, bem como 
abordagens setoriais e regionais. 

WEBINÁRIOS: SAÚDE, COVID-19  
E INOVAÇÃO

A AISS organizou inúmeros webinários  
que debateram cobertura de assistência médica, 
COVID-19, inovação e uso de tecnologia digital.
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O Departamento de Emprego e Desenvolvimento Social do Canadá (Employment and 
Social Development Canada – ESDC) foi anunciado como vencedor do Prêmio de Boas 
Práticas da AISS para as Américas, durante a Cúpula Virtual da AISS para as Américas, 
realizada em 3 de dezembro de 2020. 

O ESDC do Canadá venceu o Prêmio de Boas 
Práticas da AISS (Good Practice Award – GPA) 
para as Américas de 2020 por sua apresentação 
Service transformation: Design-thinking and 
the Acceleration Hub (Transformação dos 
serviços: ideias de design e hub de aceleração). 
Trata-se de uma boa prática sobre como fazer 
uma abordagem holística para melhorar a 
prestação de serviços. Por meio de processos 
imersivos de ideias de design e métodos de 
design ágeis e passíveis de reprodução, o ESDC 
reuniu ideias inovadoras dos seus funcionários, 
clientes e parceiros que foram transformadas 
em soluções de serviço centradas no cliente. 

Recorde de participações

As competições do GPA da AISS são realizadas 
regionalmente a cada três anos, para celebrar a 
excelência em seguridade social. A competição 
regional para as Américas de 2020 alcançou 
um número recorde de 138 participações, 
oriundas da América Central, América do Norte 
e América do Sul, e também do Caribe. Todas as 
apresentações estão disponíveis no Banco de 
Dados de Boas Práticas da AISS. 

A competição regional foi realizada em meio à 
crise da COVID-19, e o nível de participação 
recorde é um sinal da sólida dedicação dos 
membros da AISS na região para compartilhar 
boas práticas, aprender uns com os outros e 
promover o papel crucial da seguridade social na 
sociedade. Inúmeras boas práticas apresentadas 
tiveram como foco respostas à COVID-19. 

Compartilhamento de boas práticas 
em uma cúpula virtual 

A Cúpula Virtual para as Américas foi organizada 
em torno do tema Rumo a um novo normal: 
desafios e oportunidades, e mais de 500 profis-
sionais da seguridade social dos membros da 
AISS na região se inscreveram para o 
evento. 

Naturalmente, a COVID-19 foi o 
principal tópico do evento, com 
debates centrados em torno das 
medidas implementadas e os efeitos 
de longo prazo nas instituições e 
sistemas de seguridade social. Outros 
tópicos básicos cobertos durante a 

CELEBRAÇÃO DA 
EXCELÊNCIA NAS AMÉRICAS

PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS E CÚPULA VIRTUAL

COMPETIÇÃO  
DO GPA PARA  
AS AMÉRICAS  
EM NÚMEROS

• 138 boas práticas
• 30 instituições
• 18 países
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cúpula foram a extensão da cobertura diante da crise, como 
abordar as desigualdades na região, com foco nas 
desigualdades de gênero e a aceleração da inovação e 
digitalização em seguridade social em razão da pandemia. 

Aproveitando as experiências de primeira mão e boas 
práticas dos membros da AISS da região, assim como as 
contribuições da OIT, OCDE, Instituto de Pesquisa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Social (United Nations 
Research Institute for Social Development – UNRISD) e 
UNU, o resultado foi uma série de apresentações e debates 
produtivos. 

A rápida transformação digital impulsionada pela pandemia foi 
amplamente vista como um divisor de águas, garantindo não 
apenas a continuidade dos negócios e a prestação de serviços, 
como também possibilidades de melhorias nos serviços. 
Embora as soluções digitais possam facilitar a extensão da 
cobertura, ainda é preciso fazer mais para alcançar grupos 
de difícil cobertura e melhorar a igualdade de gênero. 

O Cúpula Virtual foi organizado em cooperação com o 
Fundo de Seguro Social da Costa Rica (Caja Costarricense de 
Seguro Social – CCSS), em antecipação ao Fórum Regional 
de Seguridade Social que sediará em dezembro de 2021, e 
que foi adiado devido à COVID-19. O evento foi gravado e 
está disponível para os membros no site da AISS. 

COMPETIÇÃO DO GPA DA ÁFRICA 

A competição do Prêmio de Boas Práticas para a 
África foi realizada em 2020. Alcançou um número 
recorde de participação, com 97 apresentações  
de 36 instituições em 27 países. 

O vencedor da premiação será anunciado no Fórum 
Regional de Seguridade Social para a África no segundo 
semestre de 2021, que terá lugar em formato virtual. 

«Parabenizo o ESDC pelo Prêmio de Boas 
Práticas da AISS para as Américas em 
uma competição com muitas apresentações 
excelentes sobre as melhores boas práticas 
da região.»

Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secretário-geral da AISS
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Distanciamento social, uso de máscaras faciais, desinfetantes para as mãos, barreiras  
de proteção em acrílico, organização de teletrabalho, a COVID-19 colocou as medidas de 
saúde e segurança no primeiro plano da mente de todos, inclusive no local de trabalho. 

Com o coronavírus se propagando rapidamente 
em todo o mundo, as autoridades e os locais de 
trabalho lutavam para acompanhar o ritmo, e 
medidas de prevenção generalizadas foram 
implementadas mais rapidamente do que 
nunca. Distanciamento social se tornou a nova 
palavra da moda e as máscaras faciais estavam 
por toda parte. A organização de teletrabalho 
se generalizou, e as barreiras de proteção em 
acrílico se tornaram comuns em locais onde as 
interações pessoais ainda eram necessárias, 
como para compras e diversos serviços. 

O Encontro Digital do Congresso Mundial em 

outubro de 2020 destacou como 
a pandemia da COVID-19 colocou 
a saúde e a segurança ocupacional 
em primeiro plano e impulsionou a 
inovação nesta área. Como parte da 
reunião digital, a AISS organizou 
o Fórum Global para Seguro de 
Acidentes de Trabalho (Global 
Forum for Work Injury Insurance). 
Stefan Hussy, do Seguro de 
Acidentes Sociais da Alemanha  
e Presidente da Comissão Técnica 
da AISS de Seguro contra 
Acidentes no Emprego e Doenças 
Ocupacionais, enfatizou a necessidade de 
aproveitar esta dinâmica e desenvolver um 
ecossistema de locais de trabalho seguros e 
saudáveis. O Fórum foi sediado pelo Fundo de 
Seguro Social da Federação Russa (Social 
Insurance Fund of the Russian Federation).

PREVENÇÃO DURANTE  
A COVID-19

SEGURANÇA OCUPACIONAL E SAÚDE

MEDIDAS NO LOCAL  
DO TRABALHO 

A Comissão Especial da AISS 
sobre Prevenção publicou 
uma lista de medidas que 
podem ser compartilhadas 
por seguros de acidentes de 
trabalho para garantir que a 
COVID-19 não se dissemine 
no local de trabalho.

MONITOR DE PREVENÇÃO  
DO CORONAVÍRUS

O Monitor de Prevenção do Coronavírus 
da AISS oferece uma seleção de notícias 
e análises das mídias e outras fontes de 
todo o mundo sobre a prevenção 
durante a COVID-19. Trata-se de uma 
iniciativa da Instituição de Seguro de 
Acidentes da Áustria (Austrian Accident 
Insurance Institution – AUVA) em 
conjunto com a Comissão Especial da 
AISS sobre Prevenção e suas 14 seções 
de prevenção internacional.

«A COVID-19 levou a sociedade para novos  
padrões de trabalho, como o teletrabalho, novos 
estilos de vida e para o distanciamento social.»

Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secretário-geral da AISS
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A estratégia do Vision Zero para a segurança, saúde e bem-estar no trabalho deu um 
passo decisivo com o lançamento do programa de Treinamento Credenciado Vision Zero, 
uma cooperação entre a AISS e a IOSH. 

VISION ZERO, PROGRAMA  
DE TREINAMENTO CREDENCIADO
A campanha Vision Zero é inspirada em uma 
comunidade de instituições, empresas e 
instrutores de saúde ocupacional e de 
segurança, que acreditam em um mundo 
de trabalho sem acidentes ou lesões. Os 
instrutores exercem uma importante função 
na formação de competências de prevenção 
nos locais de trabalho e o lançamento do 
programa de Treinamento Credenciado Vision 
Zero é, portanto, um passo importante. 

O novo programa é oferecido pela IOSH, e tem por base um 
acordo de parceria assinado com a AISS em outubro de 
2020. A IOSH é o organismo profissional credenciado líder 
no mundo para pessoas responsáveis pela segurança, saúde 
e bem-estar no local de trabalho. 

O programa de Treinamento Credenciado Vision Zero foi 
lançado durante o Encontro Digital do Congresso Mundial 
em 5 de outubro de 2020. Mais de 1 200 instrutores do 
Vision Zero foram convidados para participar do programa, 
que está disponível para quem tem a experiência necessária.

Vision Zero Digital 

Outro importante desenvolvimento no ano 
passado foi o lançamento do Vision Zero 
Digital em março de 2021. Trata-se de uma 
plataforma on-line exclusiva, que reúne 
especialistas no campo da segurança 
ocupacional, saúde, bem-estar e proteção 
ambiental. Esta plataforma está ampliando 

as ferramentas comuns de interação: os participantes 
encontrarão materiais exclusivos e networking, contas 
pessoais personalizadas, chats e votação.

VISION ZERO  
EM NÚMEROS

• 10 300 empresas
• 3 500 parceiros
• 1 300 instrutores

«Juntos, promoveremos a causa  
da prevenção de acidentes no local  
de trabalho e alcançaremos nossa visão 
comum de um mundo de trabalho  
mais seguro e saudável.»

Bev Messinger, Presidente, IOSH
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Éric Le Bont, diretor do Conselho de Proteção Social para Trabalhadores Autônomos 
(Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants – CPSTI), França.

Desde meados de 2020, seis instituições de 
seguridade social de todo o mundo associaram-
se à AISS. Entre eles, está o CPSTI, da França.  
A AISS perguntou ao seu diretor, Éric Le Bont, 
os motivos que levaram o CPSTI a se associar à 
AISS e o que ele espera obter da filiação.

Quais são as principais funções e 
responsabilidades da sua instituição?

Na França, o CPSTI:
-  assegura que os organismos responsáveis  

pela arrecadação das contribuições e pela 
prestação dos benefícios aplicam corretamente 
as regras relativas à proteção social dos 
trabalhadores autônomos e prestam a eles 
serviços de boa qualidade;

-  determina as diretrizes gerais de saúde e  
ação social especificamente em favor dos 
trabalhadores autônomos;

-  os regimes complementares obrigatórios de 
velhice e invalidez para os trabalhadores 
autônomos e administra os respectivos bens.

Ele pode apresentar propostas de alterações 
legais ou regulamentares ao ministro responsável 
pela seguridade social, que também pode 
consultá-lo sobre qualquer questão relativa à 
proteção social dos trabalhadores autônomos.

Por que a sua instituição decidiu  
se filiar à AISS?

A nossa instituição, que foi criada em 1.º de 
janeiro de 2019 após a abolição do regime de 
seguridade social dos trabalhadores 
autônomos (RSI, Régime Social des 
Indépendants), herdou uma cultura 
de representação inter nacional.  
A presidente do CPSTI, Sophie 
Duprez, e eu estamos convencidos 
do valor das comparações inter-
nacionais da ação das organizações 
de seguridade social e da impor-
tância da dimensão universal da 
proteção social.

Que atividades e serviços  
da AISS são mais relevantes 
para a sua instituição e em quais 
pretende participar?

Atuando dentro de uma estrutura flexível e 
responsiva, os consultores e o pessoal do CPSTI 
se concentram no networking temático em 
torno da proteção social dos trabalhadores 
autônomos, nos campos da expertise e 
visibilidade. Essas demandas se tornaram mais 
prementes devido à crise global da COVID-19 e 
às novas formas de trabalho autônomo, como o 
trabalho em plataforma digital e microempresas.

UM NOVO MEMBRO DA FRANÇA

ENTREVISTA

Éric Le Bont, Diretor, CPSTI
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UM NOVO MEMBRO DA FRANÇA

ENTREVISTA

O Ponto Focal da AISS para os países de idioma inglês do Caribe foi lançado em março 
de 2021. É a 18.ª estrutura regional na comunidade da AISS. O Ponto Focal é chefiado 
por Stewart Haynes, diretor dos Serviços Nacionais de Seguro (National Insurance Services) 
em São Vicente e Granadinas, que respondeu algumas perguntas da AISS sobre esta 
nova função.

NOVO PONTO FOCAL NO CARIBE
Por que ter um ponto focal é importante para  
a região?

Nossos sistemas regionais de seguridade social enfrentam 
desafios multifacetados em relação à administração e 
sustentabilidade dos sistemas. Reconhecemos esta parceria 
com a AISS como uma ferramenta indispensável para 
fortalecer a governança, administração e capacidades 
institucionais para melhor identificar e responder a esses 
desafios.

O que motivou os Serviços Nacionais de Seguro 
de São Vicente e Granadinas a sediar o Ponto 
Focal para os países de idioma inglês do 
Caribe? 

Como membro do Bureau da AISS, 
representando os sistemas de seguridade 
social dos países de idioma inglês do 
Caribe, tenho conhecimento e experiência 
em primeira mão dos benefícios 
significativos do Ponto Focal. Como tal, fui 
estimulado a posicionar nossos sistemas 
sociais regionais para melhorar o acesso  
ao conhecimento prático, ampliar a rede, 
atividades, produtos e serviços oferecidos.

A seu ver quais são as principais semelhanças 
e diferenças em termos de sistemas de 
seguridade social na região? 

Algumas das principais semelhanças de nossos sistemas  
são que eles operam em economias pequenas e abertas, 
vulneráveis a choques externos, entre os quais desastres 
naturais, e enfrentamos desafios importantes para fornecer 
proteção social para profissionais autônomos e trabalhadores 
do setor informal. As principais diferenças de nossos sistemas 
envolvem as práticas administrativas e de governança.

Quais serão as principais atividades do Ponto 
Focal no próximo ano?

Além da representação e apresentações na 
próxima reunião dos diretores dos sistemas 
regionais de seguridade social, a ser 
viabilizada pela Secretaria da CARICOM, 
haverá também workshops e webinários 
sobre áreas-chave e uma avaliação das 
necessidades em todos os sistemas de 
seguridade social, que informará o 
programa de trabalho e atividades para a 
região.

Stewart Haynes, Chefe do Ponto Focal 



AISS RELATÓRIO ANUAL 2020/2128

A governança e o trabalho técnico da AISS dependem integralmente do comprometimento 
e da especialização dos seus membros. A Secretaria Geral da AISS dispõe de uma equipe 
de 42 funcionários, complementada por uma equipe de apoio das instituições membros.

Assembeia Geral 

Conselho

Bureau Comissão de Controle

Secretaria Geral

Dirigentes da AISS

Presidente
Joachim Breuer

Vice-presidente
Milka Mungunda

Tesoureiro
Nikolay Kozlov

Secretário-geral 
Marcelo Abi-Ramia 

Caetano

ESTRUTURA  
E GOVERNANÇA

AISS
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COMISSÕES TÉCNICAS DA AISS

As 13 comissões técnicas da AISS (TCs) reúnem o 
conhecimento e a expertise das instituições membros 
visando desenvolver produtos e serviços que beneficiem  
a comunidade global de gerentes e profissionais de alto 
nível da administração da previdência social. Em junho de 
2021, todas as comissões técnicas se reunirão durante o 
15.° Fórum da AISS para as comissões técnicas.

13 COMISSÕES TÉCNICAS DA AISS SOBRE: 

- Contribuição, Arrecadação e Conformidade

- Políticas de Emprego e Seguro-desemprego

- Benefício social familiar

- Tecnologia da Informação e Comunicação

-  Seguro contra Acidentes de Trabalho e Doenças 

Ocupacionais

- Investimento dos Fundos de Seguridade Social 

- Assistência médica e seguro saúde

- Associação de Benefícios Mútuos

-  Seguro de idade avançadas, incapacidade e 

pensões por morte

- Organização, Gestão e Inovação

-  Análise e Pesquisa de Políticas de Seguridade 

Social

- Estudos Estatísticos, Atuariais e Financeiros

- Comissão Especial em Prevenção

DOIS GRUPOS DE TRABALHO ESPECIAIS 
SOBRE:

- Reabilitação

- Troca de dados internacionais

DESENVOLVIMENTO DE DIRETRIZES DA AISS

As TCs estarão revisando as seguintes Diretrizes  

da AISS até o final de 2022: 

- Trabalho Atuarial para a Seguridade Social 

- Soluções Administrativas para Extensão de Cobertura

-  Comunicações das Administrações de Seguridade 

Social 

- Tecnologia da Informação e Comunicação 

As TCs também estão desenvolvendo novas Diretrizes 

sobre: 

- Continuidade dos negócios e resiliência

- Recursos humanos

SEÇÕES DE PREVENÇÃO INTERNACIONAL DA AISS

A Comissão Especial em Prevenção é composta de 14 seções de prevenção internacional  
e coordena atividades conjuntas no campo da prevenção de riscos ocupacionais.

- Agricultura

- Comércio 

- Cultura da prevenção

- Educação e treinamento

- Eletricidade, gás e água

- Indústria da construção

- Indústria de ferro e metal 

- Indústria de mineração

- Indústria química

- Informações

- Segurança de máquinas e sistemas

- Pesquisa

- Serviços de saúde

- Transportes
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No ano passado, a AISS inovou, atualizando e renovando os produtos e serviços 
oferecidos aos seus membros. A COVID-19 gerou maior foco na seguridade social,  
e aumentou a demanda por análises regulares dos avanços, da troca de informações  
e de atividades de aprendizagem mútua. 

APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTOS  
E SERVIÇOS DA AISS

ANÁLISE SEMANAL

A AISS oferece uma análise semanal  
de boas práticas, tendências e avanços 
da seguridade social em seu site. 

MONITOR DA COVID-19

O Monitor da COVID-19 

on-line atraiu mais de 

40.000 visualizações de 

suas páginas, cobrindo: 

- medidas por país

- análises

- notícias 

- webinários

- links para outras fontes

Cúpulas e simpósios virtuais

A Cúpula Virtual para as Américas, o Simpósio 
Virtual sobre Liderança em Seguridade Social  
e o Simpósio Virtual sobre TIC em Seguridade 
Social foram substitutos de qualidade, enquanto 
esperam a possibilidade de organizar conferências 
presenciais.

Webinários 

A contar do primeiro, em abril de 2020, a AISS 
organizou quase 90 webinários e outros eventos 
on-line. Todos eles estão gravados e disponíveis 
no site da AISS. 

Cooperação bilateral virtual

Sob demanda, a AISS facilitou reuniões e 
cooperação bilaterais.

Novo My ISSA

O novo ambiente conectado para membros  
da AISS com painel on-line personalizado e 
espaços on-line para troca de ideias, networking 
e colaboração. 

Novos perfis por país

Em julho de 2020, a AISS lançou a 
nova e aprimorada base de dados 
on-line, cobrindo 184 perfis de 
países e territórios em seguridade 
social e com informações sobre 
acordos internacionais.

e-workshops

A AISS desenvolveu um novo 
programa de e-workshop para 
debates em comum, intercâmbio  
e resolução de problemas em um 
ambiente virtual. 

e-learning

Os cursos do programa de diploma da AISS estão 
sendo oferecidos em inglês, árabe e francês em 
plataformas de treinamento on-line oferecidas 
pelos parceiros de treinamento da AISS. 

Estruturas regionais

As estruturas regionais adaptaram seus serviços 
e se envolveram na organização de webinários. 
A AISS lançou uma nova estrutura regional para 
o Caribe de idioma inglês 
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Novo site

Em julho de 2020, a migração para uma nova plataforma 
web da AISS foi concluída com o lançamento da nova seção 
Perfis dos países da AISS (ISSA Country Profiles). A AISS  
deu continuidade a essa iniciativa, visando melhorar ainda 
mais a experiência do usuário. Novas inclusões: My ISSA 
com conteúdo personalizado; acesso facilitado aos produtos 
e serviços da AISS; pesquisa e filtragem aprimoradas; 
compatibilidade com celulares e tablets. 

www.issa.int 

Analises e publicações

A AISS oferece uma análise semanal das principais 
tendências e avanços em seguridade social. As experiências 
compartilhadas nos webinários e as boas práticas apresen-
tadas pelas instituições membros da AISS são importantes 
fontes de informações para esses artigos. A AISS também 
preparou relatórios preliminares sobre acordos internacionais 
de seguridade social e sobre cuidados de longa duração para 
o Fórum da AISS para Comissões Técnicas em junho de 2021.

www.issa.int/analysis / www.issa.int/publications 

Diretrizes da AISS 

As Diretrizes da AISS oferecem conhecimento conciso e 
prático sobre as melhores práticas internacionais em áreas-
chave da administração da seguridade social. Elas têm 
como base as experiências das instituições membros da 
AISS, e são desenvolvidas e atualizadas regularmente, em 
consulta com as comissões técnicas da AISS. Novas diretrizes 
estão sendo desenvolvidas nas áreas de continuidade de 
negócios e recursos humanos. 

www.issa.int/guidelines 

Boas práticas em seguridade social 

Mais de 1 000 boas práticas das instituições membros da 
AISS estão disponíveis no Banco de Dados de Boas Práticas 
da AISS. Trata-se de uma fonte única e exclusiva de 
conhecimentos e experiências para as instituições membros 
da AISS. Mais de 200 novas boas práticas da África e das 
Américas foram apresentadas nas competições regionais 
pelo Prêmio de Boa Prática da AISS em 2020.

www.issa.int/gp

CONHECIMENTOS E RECURSOS

Perfis dos países da AISS 

Os novos Perfis dos países da AISS on-line oferecem melhor 
acesso a perfis estruturados e comparativos dos sistemas e 
programas da seguridade social em 184 países e territórios. 
Há atualizações regulares para Ásia e o Pacífico, África, 
Américas e Europa, proporcionando um panorama dos recursos 
dos programas de seguridade social na região específica.

www.issa.int/country-profiles

International Social Security Review

A International Social Security Review publicada pela 
primeira vez em 1948, é a principal publicação trimestral 
do mundo no âmbito de seguridade social. Entre as quatro 
edições publicadas entre 2020/21, temos a edição especial 
de 2020, Social security, inclusive growth and social cohesion 
(Seguridade social, crescimento inclusivo e coesão social),  
e uma edição especial de 2021, Social security coverage 
extension in the People’s Republic of China. (Extensão da 
cobertura da seguridade social na República Popular da 
China). Os membros da AISS têm acesso gratuito. 

www.issa.int/review 

International 
Social Security 

Review

JULY–SEPTEMBER 2020

ISSN 0020-871X

Special issue: Social security, inclusive growth and social cohesion
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     Social protection and revenue collection: How they can jointly contribute 
to strengthening social cohesion       

       Social assistance and inclusive growth    

      Reinvigorating the social contract and strengthening social cohesion: 
Social protection responses to COVID-19    

     China’s social security response to COVID-19: Wider lessons learnt for social 
security’s contribution to social cohesion and inclusive economic development    
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