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Seminário da AISS sobre Tecnologia da Informação e Comunicação no 
novo mundo do trabalho e serviços de Seguridade Social 
Rio de Janeiro, Brasil, 25 a 26 de outubro de 2018 
 

AGENDA PROVISÓRIA 

 

 

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018 

 

15:00 - 18:00 Registo de participantes 

 

 

Quinta-feira, 25 de outubro de 2018 

 

08:00 - 09:00 Registro de participantes (continuação) 

 

09:15 - 10:00 Cerimônia de Abertura 

 

10:00 - 10:30 Pausa para café 

 

10:30 - 12:30           Moldando o futuro da previdência social 

 

Apresentações técnicas (tendências e visão global) 

 

As novas tecnologias têm influência óbvia no mundo do trabalho, gerando até 

mesmo novos vínculos trabalhistas. As novas ferramentas de tecnologia são 

usadas, pelas agências governamentais de seguridade social, para reduzir os 

custos de transação e facilitar a cobertura, e, por sua vez, os empregadores e 

trabalhadores utilizam inovações tecnológicas para cumprir as suas obrigações 

e para se manter informados. 

  

Por outro lado, em um contexto de mudanças rápidas, é essencial antecipar a 

evolução das políticas sociais para garantir a preparação institucional 

necessária para implementar novos programas e serviços de seguridade social. 

  

Durante esta sessão, uma visão geral da situação será apresentada, destacando 

as oportunidades e os desafios que surgem.  

 

12:30 - 14:30 Almoço 

 

14:30 - 17:30* Experiências concretas e marcos regulatórios para novas formas de 

trabalho baseadas em tecnologias 
 

Nesta sessão serão apresentados dois casos de testemunhas de plataformas 

digitais (cobrindo serviços "presenciais" (por exemplo, repartição, transporte, 

concertos, etc.) e serviços "virtuais" (por exemplo, freelancers para traduções, 

entrada de dados, etc.) que podem envolver trabalho internacional, juntamente 
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com experiências concretas de países que desenvolveram marcos regulatórios 

para plataformas digitais baseadas em novas tecnologias e seu impacto no 

mundo do trabalho. 

 

* Pausa para café durante a tarde 

 

 

Sexta-feira, 26 de outubro de 2018 

 

09:00 - 12:30* Tecnologias emergentes para serviços: Experiências 

 

Esta sessão apresentará experiências de utilização de tecnologias emergentes 

em administrações de seguridade social para implementar a prestação de 

serviços para diferentes grupos de trabalhadores com cobertura difícil, a fim de 

incluí-los efetivamente em sistemas de seguridade social.  

  

Em particular, serão apresentadas experiências de registro (ampliação da 

cobertura), cobrança, pagamento de benefícios e controle de evasão e fraude.  

  

Entre outros, será discutida a interconexão entre as plataformas digitais dos 

empregadores e os sistemas das instituições de seguridade social, bem como as 

implicações para a proteção de dados pessoais.  

 

* Pausa para café durante a manhã 

 

12:30 – 13:00 Conclusões finais e Cerimônia de encerramento 

 

 

 


