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O Fórum Regional de Segurança Social para a África é o maior e mais importante evento de 
segurança social da região
O Fórum Regional de Segurança Social para a África (RSSF África) será realizado em Abidjan, Côte d’Ivoire, de 17 a 19 de 
maio de 2023, a convite da Instituição de Previdência Social - Caixa Nacional de Previdência Social (IPS Caisse nationale de 
prévoyance sociale – IPS CNPS) da Côte d’Ivoire. Organizado pela Associação Internacional de Segurança Social (AISS), o RSSF 
África reunirá cerca de 400 participantes e representará uma oportunidade única para a troca de experiências, aprendizado 
e networking entre os pares, possibilitando que os participantes estabeleçam vínculos com outros líderes e profissionais da 
segurança social.

Para líderes e tomadores de decisões
O RSSF África destina-se a líderes e gestores seniores de 
instituições associadas da AISS na região. Os convites também 
serão estendidos para vários ministros, estrategistas políticos, 
peritos e representantes de organizações internacionais e 
regionais, como a Organização Internacional do Trabalho e 
a União Africana.

Temas fundamentais da segurança social
O Fórum abordará uma série de questões prioritárias para a 
região. A extensão da cobertura, a evolução das necessidades 
de proteção das populações e o papel das lideranças das 
instituições de segurança social para o desenvolvimento dos 
sistemas de segurança social no contexto de um mercado de 
trabalho, uma economia e desenvolvimentos demográficos 
complexos serão alguns dos importantes aspectos a discutir. 
O Fórum também terá como foco as mudanças na gestão 
e na prestação de serviços e como a segurança social pode 
contribuir para a resiliência e a sustentabilidade.

Prêmio de Boas Práticas da AISS
O RSSF África apresentará o trabalho inovador e as boas 
práticas das instituições de segurança social de África e 
concederá o prestigiado Prêmio de Boas Práticas da AISS 
para a África: www.issa.int/gpa

Compartilhe suas histórias de sucesso
Tanto antes como durante o Fórum, os membros e parceiros 
da AISS na África estão convidados a compartilhar − por meio 
das redes sociais − histórias do seu trabalho e do importante 
papel que a segurança social desempenha na construção de 
sociedades inclusivas e resilientes: #ISSARSSFafrica

Idiomas
Os idiomas de trabalho do Fórum serão o inglês e o francês. 
Haverá interpretação simultânea dos dois idiomas, bem como 
do árabe e do português.

Informações de ordem prática
O RSSF África está aberto aos delegados das organizações 
associadas da AISS e instituições convidadas. Não há taxa 
de inscrição para os membros da AISS. Os participantes 
são responsáveis por seus custos de viagem e acomodação. 
Solicita-se aos representantes de instituições não associadas 
que entrem em contato com o Secretaria-Geral da AISS para 
obter os termos e condições de participação.

www.issa.int/rssf-africa2023
#ISSARSSFafrica
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