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Um ano de 
comprometimento



A Associação Internacional de Seguridade Social (AISS) é a 

principal organização internacional para as instituições de 

seguridade social e entidades governamentais. 

A AISS promove a excelência em seguridade social 

oferecendo diretrizes profissionais e capacitação profissional 

às instituições associadas como parte de 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. 

Em apoio às instituições associadas no desenvolvimento de 

sistemas e políticas dinâmicas de seguridade social em todo 

o mundo, a AISS foi fundada em 1927 sob os auspícios da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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Vivemos um dos anos mais movimentados e agitados da história da Associação 
Internacional de Seguridade Social (AISS). Organizamos sete grandes conferências 
temáticas e regionais, além de webinars, cursos de formação com diplomas, 
e-workshops, reuniões do Bureau da AISS e do Fórum para comissões técnicas. 
No total, estima-se que mais de 10.000 participantes se inscreveram nos eventos 
da AISS no ano passado.

Isso vem demonstrar como a AISS está alcan-
çando cada vez mais as nossas 320 instituições 
em 161 países. Em muitos aspectos, a pandemia 
de COVID-19 nos impulsionou para revolucionar 
a maneira como trabalhamos da noite para o dia. 
Praticamente com todas as reuniões e eventos 
na modalidade presencial, de repente tudo foi 
organizado on-line, o que deu a muito mais 
pessoas a oportunidade de participar de nossas 
atividades.
 
Como resultado, a nossa comunidade internacional  
de instituições de seguridade social se fortaleceu. 
Ao envolver mais pessoal de apoio em nossos 
eventos globais e regionais, compartilhando  
conhecimentos, boas práticas e perspectivas, 
estabelecemos as bases para uma administração 
mais forte da seguridade social, garantindo assim 
maior qualidade e melhor eficiência na prestação 
de benefícios e serviços da seguridade social. 

E finalmente em maio de 2022, foi com grande 
alegria que convidamos nossos membros para 
um evento presencial pela primeira vez em mais 
de dois anos. Somos gratos ao Conselho Nacional 

de Seguro Social da Estônia por sediar a 16ª 
Conferência Internacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e o Fórum Regional de 
Seguridade Social para a Europa na bela cidade 
de Tallinn. Utilizando uma solução híbrida, 
também foi possível garantir a participação de 
um público mais amplo nesses importantes 
eventos, apesar das persistentes incertezas 
internacionais. 

O conflito internacional nos colocou diante de 
novos desafios. Com as pessoas perdendo suas 
casas, empregos, estudo, famílias, amigos, saúde 
e vidas, as instituições de seguridade social mais 
uma vez exercerão um papel 
fundamental na prestação crucial de 
suporte em tempos de crise. A AISS está 
empenhada em apoiar seus associados 
no estabelecimento de contatos, na 
capacitação de conhecimentos e no 
compartilhamento de experiências para 
mitigar a situação da melhor maneira 
possível. 

ALCANCE CADA VEZ MAIS 
EXPRESSIVO

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

“Nunca tivemos 
tantas pessoas 
envolvidas em 

eventos e atividades 
da AISS.”
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Ao mesmo tempo, a pandemia não acabou, mas em muitos 
lugares do mundo parece estar mais sob controle. A 
combinação de vacinas com a imunidade pós-infecção 
tornou as populações e sociedades mais resistentes. No 
entanto, temos que estar atentos. As vacinas não foram 
distribuídas de maneira equitativa em todo o mundo, e novas 
variantes mais agressivas do vírus ainda podem surgir. 

O que realmente sabemos é que as instituições de seguridade 
social estão melhor preparadas diante de uma nova onda 
de desafios que pode surgir. A seguridade social tem 
desempenhado um papel fundamental no atendimento a 
indivíduos, empregadores e sociedades ao longo da pandemia 
desde o início de 2020. As instituições de seguridade social 
têm mostrado uma agilidade incrível, determinação e 
capacidade de inovar. 

Ao longo desta crise, a AISS se concentrou em reunir, analisar 
e compartilhar as experiências de nossos membros. A nossa 
ambição foi maximizar a troca de conhecimentos entre as 
instituições de seguridade social e ajudar nossos associados 
a encontrar soluções para seus clientes e funcionários. 
Compartilhamos esses conhecimentos por meio de webinars, 
publicações e artigos analíticos on-line.

Olhando para frente, a culminação de tudo isso será 
apresentada e debatida durante o Fórum Mundial de 
Seguridade Social, a ser sediado pelo CDG Prévoyance, em 
Marrakech, Marrocos, de 24 a 28 de outubro de 2022. Para 
mim será também o momento de agradecer pelos meus 
anos como presidente da AISS. Estes anos foram mais 
especiais do que poderia esperar, e estou realmente 
orgulhoso do que conseguimos alcançar juntos durante um 
período tão difícil. 

Prof. Dr. Joachim Breuer
Presidente da AISS
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Nesta entrevista, o secretário-geral da AISS, Marcelo Abi-Ramia Caetano, reflete 
como os debates sobre a seguridade social estão gradualmente se afastando  
do forte enfoque sobre a COVID-19. 

O que marcou este último ano para 
a AISS? 

O mais notável foi que organizamos sete dos 
nossos grandes eventos em apenas sete meses e 
meio. De setembro a maio, realizamos todos os 
quatro fóruns regionais, o Congresso Mundial 
de Segurança e Saúde no Trabalho, bem como 
as conferências internacionais ACT 2022 e TIC 
2022. Aconteceu desta forma em grande parte 
em função da pandemia da COVID-19, que fez 
com que vários eventos fossem adiados. No final, 
cinco desses grandes projetos foram organiza-
dos pela primeira vez como eventos on-line e 
encontramos uma solução híbrida combinando 
participação presencial e on-line para dois deles. 
Ficamos muito satisfeitos com os programas 
que desenvolvemos e com a enorme participação 
que foi alcançada em todos os sete eventos. 

Como o mundo da seguridade social 
mudou no ano passado?

Creio que o mais notável foi como a COVID-19 
deixou de ser o único tema em debate. Do início 
de 2020 até o final de 2021, basicamente todas 
as discussões giravam em torno da pandemia, o 
que não significa que não cobrimos outros 
tópicos. Em muitos aspectos, a COVID-19 se 
tornou um dínamo para a inovação e aceleração 
de transformações em todas as áreas da 
administração da seguridade social. Como jamais 
visto, mobilizamos o interesse e compartilhamos 
conhecimentos com nossos associados e entre 
eles. No entanto, vemos que até meados de 
2022 as discussões avançaram e 
que outros temas já estão em 
debate. Ao mesmo tempo, o 
conflito internacional levanta novos 
desafios e as instituições de 
seguridade social estão fazendo 
tudo que podem para prestar 
apoio às populações afetadas. 
Como em qualquer crise social em 
nível internacional, a AISS apoiará 
seus membros em iniciativas 
baseadas em direitos humanos e 
justiça social. 

PARA ALÉM DA COVID-19

ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO-GERAL

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secretário-geral da AISS
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Que produtos e serviços novos a AISS tem 
a oferecer aos seus associados? 

Tivemos um ano muito rico em termos de produção de 
conhecimentos. Praticamente toda semana produzimos 
artigos de análise que publicamos no site da AISS. 
Elaboramos quatro relatórios regionais sobre Prioridades 
para a seguridade social e sete relatórios técnicos. Gostaria 
de destacar o relatório sobre a nova estrutura de ciências do 
comportamento da AISS e um guia sobre a extensão da 
proteção social para os trabalhadores migrantes, refugiados 
e suas famílias, desenvolvidos sob a liderança da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Tudo isso graças ao sólido 
envolvimento dos nossos membrosque continuam a contribuir 
com suas experiências, boas práticas e seu tempo. Por isso, 
estamos muito gratos. 

Olhando para frente, o que está por vir? 

Estamos agora trabalhando a toda velocidade para o principal 
evento de cada triênio da AISS, o Fórum Mundial de 
Seguridade Social (WSSF) em outubro. Com isso teremos a 
oportunidade de rememorar esses extraordinários anos 
passados e refletir de que maneira podemos aprender com 
eles e seguir em frente. O anfitrião do WSSF será o  
CDG Prévoyance em Marrakech, Marrocos, e estamos 
realmente na expectativa de um tempo de qualidade para 
trocar experiências, aprender e interagir com nossos 
associados. 
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A AISS jamais havia organizado tantos eventos de grande porte em tão pouco 
tempo. Todas as nossas conferências regionais e internacionais ocorreram entre 
setembro de 2021 e maio de 2022. Agora estamos aguardando o Fórum Mundial  
de Seguridade Social (WSSF) em outubro de 2022, para concluir o programa de 
conferências do triênio 2020-2022 da AISS. 

Congresso Mundial de Segurança 
e Saúde no Trabalho

O XXII Congresso Mundial de Segurança e 
Saúde no Trabalho foi a primeira conferência 
internacional a ser realizada, de 20 a 23 de 
setembro de 2021. O tema, Prevenção na era da 
conectividade – soluções globais para garantir 
um trabalho seguro e saudável para todos, foi 
decidido muito antes do aparecimento da 
COVID-19, e se mostrou ainda mais relevante em 
razão do Congresso Mundial ter sido organizado 
virtualmente pela primeira vez em razão da 
pandemia. 

Questões como a transformação digital do 
trabalho, o uso de novas tecnologias para 
prevenção, diálogo social, proteção da saúde 
mental e a promoção de uma cultura de 
prevenção global foram o foco, e a plataforma 
digital de streaming ofereceu elementos 
interativos, como a possibilidade de realizar 
conversas para troca de experiências e 
conhecimentos com outros participantes  
(brain dates) e salas de conexão para os  
2.000 delegados de mais de 120 países.

A AISS organiza o Congresso Mundial em 
cooperação com a OIT desde 1955, e o anfitrião 
da 22ª edição foi o Instituto de Trabalho e 
Saúde (Institute for Work & Health - IWH), 
Canadá, e pelo Centro Canadense de Saúde e 
Segurança Ocupacional (Canadian Centre for 
Occupational Health & Safety - CCOHS). 

UM ANO DE GRANDES EVENTOS

EVENTOS



Presidentes dos institutos membros da Bélgica, Colômbia, Estônia, Finlândia, Malásia e Espanha, juntamente com a direção da AISS na Conferência sobre TIC de 2022.
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ACT 2022 – Atuários, Estatísticos e 
Especialistas em Investimentos 

A 20ª Conferência Internacional de Atuários, Estatísticos e 
Especialistas em Investimentos da Seguridade Social – Virtual 
(ACT 2022) da AISS, foi realizada de 28 a 31 de março  
de 2022 e, pela primeira vez, de forma virtual. Trata-se do 
evento global mais importante para essas profissões na 
área da seguridade social. 

A ACT 2022 abordou questões atuais e as perspectivas de 
longo prazo que são cruciais para a sustentabilidade da 
seguridade social. O impacto da pandemia COVID-19 nos 
programas de seguridade social foi uma questão natural, 
examinando-se a situação atual. Esses impactos e como 
administrá-los foram tratados com uma visão de longo prazo. 

Os quase 1.000 participantes inscritos, oriundos de 131 países, 
participaram de uma diversidade de sessões que trataram 
de temas cruciais, como o financiamento da assistência em 
longo prazo, o impacto da transição para a economia verde 
nos programas de seguridade social e considerações para a 
definição de investimentos e premissas atuariais. 

ICT 2022 – Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

O impacto da tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) na administração e nos programas de seguridade 
social não pode ser superestimado. A transformação digital 
não é de forma alguma um fenômeno novo, mas a COVID-19 
gerou um ritmo muito maior de inovação e implementação 
nessa área. 

A 16ª Conferência Internacional de Tecnologia da Informação 
e Comunicação em Seguridade Social (ICT 2022) foi 
organizada em Tallinn, Estônia, de 4 a 6 de maio de 2022, 
a convite do Conselho Nacional de Seguro Social da Estônia. 
A Estônia é mundialmente reconhecida como um dos países 
mais digitalizados do mundo e com frequência é referida 
como “E-stonia”. 

A ICT 2022 foi uma oportunidade para que mais de  
650 participantes registrados de 105 países explorassem e 
debatessem desafios, soluções e boas práticas sob o tema 
Transformação digital para promover uma seguridade social 
adaptável e centrada nas pessoas. A Zona de Inovação foi 
particularmente apreciada, oferecendo demonstrações ao 
vivo e uma oportunidade única para aprender, discutir, se 
envolver e se inspirar. 
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Fórum Virtual para a África –  
Uma nova plataforma de eventos

O Fórum Virtual de Seguridade Social para a 
África foi o primeiro fórum regional da AISS 
organizado em formato virtual. Com mais de 
800 participantes inscritos de todo o continente 
foi um sucesso instantâneo para a nova 
plataforma interativa de eventos virtuais da 
AISS. Realizado entre 5 e 7 de outubro de 2021, 
o evento se tornou uma rica experiência de 
troca de informações, aprendizado e networking 
entre os participantes.

O Fórum Virtual demonstrou que as instituições 
de seguridade social na África têm um foco em 
transição tecnológica. As novas soluções digitais 
foram importantes para assegurar a continuidade 
dos negócios e a prestação de serviços durante 
a crise da COVID-19, e foram utilizadas estrate-
gicamente na iniciativa de ampliar a cobertura 
de seguridade social e de atingir grupos de  
difícil cobertura. 

Fórum Virtual para as Américas – 
Participação recorde

O Fórum Virtual de Seguridade Social para  
as Américas atingiu um recorde de mais de 
1.000 participantes inscritos. De 1º a 3 de 
dezembro de 2021, eles acompanharam ricas 
discussões sobre o papel da seguridade social 
no enfrentamento da COVID-19, bem como 
sessões sobre liderança, inovação, pensões, 
cobertura de saúde, considerações sobre gênero, 
prevenção e muito mais.

Um dos destaques do Fórum foi uma  
conversa com Ángel Gurría, ex-secretário- 
geral da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ele 
destacou a importância de enfrentar a economia 
informal, em especial no mercado de trabalho 
digitalizado, e de tomar medidas inovadoras 
para incluir o máximo possível nos programas 
de seguridade social. 

EVENTOS



Cerimónia do Prémio de Boas Práticas no Fórum Regional da Seguridade Social da Europa.
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Fórum Virtual para a Ásia e o Pacífico – 
Um continente dinâmico

Organizado de 22 a 24 de fevereiro de 2022, o Fórum Virtual 
de Seguridade Social para a Ásia e o Pacífico demonstrou  
o dinamismo da região em termos de desenvolvimento  
da seguridade social. Apesar das grandes variações na 
maturidade dos sistemas de seguridade social, as instituições 
de todo o continente estão demonstrando uma grande 
agilidade e um impulso inovador, tanto no enfrentamento 
da pandemia como em outras áreas. 

Uma conversa especial foi mantida com Armida Salsiah 
Alisjahbana, subsecretário-geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e secretário-executivo da Comissão Econômica 
e Social da ONU para a Ásia e o Pacífico (ESCAP). Ela 
destacou o papel fundamental da proteção social para 
atender as necessidades das populações em um mundo 
cada vez mais complexo, com novos riscos, como vimos com 
a COVID-19.

Fórum Regional para a Europa – 
Finalmente nos reunimos presencialmente

O Fórum Regional de Seguridade Social para a Europa foi a 
primeira oportunidade de nos reunirmos presencialmente após 
mais de dois anos de eventos virtuais. Tendo como anfitrião o 
Conselho Nacional de Seguro Social da Estônia, o Fórum 
Regional se reuniu em Tallinn de 2 a 3 de maio de 2022, sendo 
uma grande oportunidade para os associados de toda a região 
fazerem um balanço dos desenvolvimentos da seguridade 
social e discutirem as prioridades para os próximos anos. 

Devido às dificuldades contínuas que alguns enfrentam para 
viajar, foi oferecida uma solução híbrida, com a possibilidade 
de participação on-line. As práticas de gestão em seguridade 
social, a inclusão social e o rápido envelhecimento da 
população estiveram entre os temas que foram amplamente 
debatidos. A digitalização e a transformação tecnológica 
também foram um fio condutor das discussões. 
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A AISS está representada em todo o mundo por meio de uma rede de pontos 
focais e escritórios de ligação hospedados por instituições associadas da AISS. 

Essas estruturas contribuem para o fortalecimento 
da cooperação em seguridade social pela região 
e/ou dentro de uma comunidade linguística  
específica. A instituição de hospedagem nomeia 
um executivo de ligação que ajuda a AISS a  
facilitar o suporte e as atividades alinhados 
com as prioridades do programa da AISS. Uma 
característica popular são os muitos webinars da 
AISS que ajudam a organizar, respondendo às 
necessidades e interesses específicos das insti-
tuições que cobrem. 

Nos últimos doze meses, o Ponto Focal para os 
países de língua francesa foi lançado como uma 
nova estrutura e o Ponto Focal para países de 
língua portuguesa foi relançado. Além disso, o 
Ponto Focal para os Países Árabes mudou-se da 
Corporação de Seguridade Social, Jordânia, 
para A Instituição Pública de Seguridade Social, 
Kuwait, e o Escritório de Ligação para o Norte 
da África mudou-se do Fundo Nacional de 
Seguro Social para Trabalhadores Assalariados 
(Caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés – CNAS), Argélia, para o 
Fundo Nacional de Seguridade Social (Caisse 
nationale de sécurité sociale – CNSS), Tunísia. 
Agradecemos aos anfitriões, o anterior e o 
novo, pelo serviço e compromisso com a AISS.

Secretaria-Geral da AISS
Genebra, Suíça

320 INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 
EM 160 PAÍSES

A AISS NO MUNDO
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Representações 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 África Oriental
Sediado na Associação de Seguridade Social da África 
Oriental e Central 
Nairóbi, Quênia

Escritório de Ligação para o Norte da África
Sediado no Fundo Nacional de Seguridade Social
Túnis, Tunísia

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 ProfessoresLima, Peru

Escritório de Ligação para o Caribe de língua inglesa
Sediado nos Serviços Nacionais de Seguros de São Vicente 
e Granadinas
Kingstown, São Vicente e Granadinas

Escritório de Ligação para Américas do Norte e Central
Sediado pelo Instituto de Seguridade Social e Serviços 
Sociais dos Funcionários do Estado
Cidade do México City, 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 do Seguro Social
Brasil

ÁSIA E PACÍFICO

Escritório de Ligação para os Países Árabes do Oriente 
Médio
Sediado na Instituição Pública de Seguridade Social 
Cidade do Kuwait, Kuwait

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 
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

Ponto Focal para os países de língua francesa
Sediado no Comitê de Coordenação das instituições 
membros da AISS
Paris, França
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A AISS aumentou em muito a produção de conhecimentos. Mais relatórios e 
análises estão sendo produzidos, a partir do compartilhamento de experiências 
e boas práticas dos associados da AISS. Diretrizes da AISS novas e revisadas 
também estão em andamento. A nova biblioteca on-line da AISS ajudará a acessar 
tudo isso e muito mais. 

Desde o início do novo triênio em 2020, a AISS 
tem se concentrado em impulsionar sua produção 
de conhecimentos. Eventos da AISS, competições 
do Prêmio de Boas Práticas e o trabalho das 
comissões técnicas e estruturas regionais há 
muito representam uma excelente repositório 
de conhecimentos. A pretensão é extrair mais 
desses conhecimentos, analisá-los e melhorar o 
seu acesso aos nossos associados. 

Em muitos aspectos, a pandemia tornou-se uma 
mola propulsora para essa produção de conhe-
cimentos. A AISS rapidamente desenvolveu o 
Monitor da COVID-19, com artigos analíticos, 
webinars dedicados e um banco de dados por 
país com medidas relevantes de seguridade  
social. Foi uma ferramenta valiosa para nossos 
associados durante toda a pandemia, e recebeu 
reconhecimento internacional por sua qualidade.

Embora muita atenção tenha sido dada às 
respostas da seguridade social à pandemia na fase 
inicial do triênio, a produção de conhecimentos 

da AISS mostrou uma abordagem muito mais 
variada no ano passado. A nossa nova seção 
Análises no site da AISS apresenta artigos sobre 
vários tópicos, como ciências do comportamento, 
análise de dados, cuidados de longo prazo, 
qualidade dos serviços, segurança social com base 
em gênero e muito mais.

MAIS CONHECIMENTO 
COM MELHOR ACESSO

CONHECIMENTO

TÓPICOS DOS RELATÓRIOS 
TÉCNICOS E PUBLICAÇÕES DA 
AISS 2021-22 

-  Acordos internacionais 
- Cibersegurança 
- Ciências do comportamento 
- Cuidados de longa duração 
- Gestão de recursos humanos 
- Inclusão digital 
- Resiliência operacional digital 
- Trabalhadores migrantes
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Boas práticas e webinars

Com um total de quase 500 inscrições nas quatro 
competições regionais do Prêmio de Boas Práticas da AISS 
entre 2020 e 2022, a AISS pode recorrer a um grande 
conjunto de experiências de seus associados. Além disso, 
essas boas práticas muitas vezes são a base para debates 
nos webinars da AISS e outros eventos, o que vem agregar 
uma outra dimensão aos exemplos, que servem de base 
para a análise. 

Os webinars tornaram-se uma via poderosa para a cocriação 
de conhecimentos na AISS. Mais de 120 webinars foram 
organizados desde 2020, com centenas de exemplos 
práticos apresentados e discutidos. Além disso, todas as 
gravações em vídeo dos webinars estão disponíveis no site 
da AISS, oferecendo uma fonte duradoura de conhecimentos 
para todas as instituições associadas da AISS. 

Relatórios e publicações

Relatórios emblemáticos sobre Prioridades para a seguridade 
social foram produzidos para cada um dos quatro fóruns 
regionais da AISS no ano passado. Eles cobriram temas 

universais das instituições de seguridade social, como gestão, 
extensão da cobertura, envelhecimento das populações, 
inclusão social e respostas da seguridade social à pandemia 
COVID-19. 

A AISS publicou vários relatórios e guias técnicos no ano 
passado, que estão relacionados na caixa de texto ao lado. 
Além disso, várias comissões técnicas da AISS estão em 
processo de produção de novos relatórios e Diretrizes que 
serão apresentados no Fórum Mundial da Seguridade Social 
em outubro de 2022. 

Biblioteca on-line da AISS

A nova Biblioteca on-line da AISS, proporcionará melhor 
experiência ao usuário em termos de acesso a todo o 
conhecimento da AISS. Por meio de uma simples pesquisa 
de palavra ou de uma pesquisa facetada, os associados da 
AISS podem encontrar facilmente análises, publicações, 
boas práticas, diretrizes, eventos e muito mais com base nas 
áreas de interesse específicas. 
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A International Social Security Review (ISSR), principal publicação de pesquisa da 
AISS, publica pesquisas analíticas críticas e estudos comparativos de qualidade 
acadêmica. Publica também edições especiais que abordam as principais prioridades 
da AISS. Os membros da AISS têm livre acesso à ISSR. 

Entrevista com Krzysztof Hagemejer, presidente 
do Conselho Editorial da ISSR e professor hono-
rário em Hochschule Bonn-Rhein Sieg (H-BRS), 
Universidade de Ciências Aplicadas, Alemanha.

Na sua opinião, qual é a impor-
tância da pesquisa publicada na 
ISSR, especialmente para as 
organizações associadas da AISS 
em todo o mundo?

A missão da Associação é apoiar o desenvolvi-
mento e a disseminação de conhecimento sobre 
seguridade social e seus impactos sociais e  
econômicos, promover instituições de seguridade 
social bem configuradas e gerenciadas e se  
associar com outras instituições multilaterais e 
interessados externos em todos os níveis.

A pesquisa de alta qualidade é a única fonte 
confiável de conhecimento e comprovação sobre 
os impactos dos programas de seguridade social 
implementados pelas instituições associadas da 
AISS e outras sobre a redução da pobreza, o 
funcionamento da economia, finanças públicas 
e muitos outros aspectos da vida social. Nem a 

formulação de políticas nem a implementação 
de políticas de seguridade social pelos membros 
da AISS são possíveis sem o apoio de pesquisas 
de alta qualidade, que formam um dos funda-
mentos da boa governança na seguridade social. 

Como você vê o desenvolvimento 
da ISSR para continuar a cumprir 
esses importantes objetivos?

Em um mundo de incertezas e crises recorrentes 
e variadas, o papel da ISSR na publicação de 
novas pesquisas continua sendo essencial.

A cada triênio, os membros da AISS 
definem as prioridades básicas de 
estudos e análises, principalmente 
nas edições especiais. Orientada por 
um rigoroso processo de revisão 
feito por pares, com supervisão do 
Conselho Editorial da ISSR, a  
pesquisa de alta qualidade é publi-
cada nessas edições e distribuída 
para a comunidade de seguridade 
social, no âmbito da qual a revista 
é respeitadíssima. Este vínculo entre 

ACESSO EXCLUSIVO ÀS 
PRINCIPAIS PESQUISAS PARA 
MEMBROS DA AISS

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY REVIEW 
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as prioridades operacionais dos membros da AISS e a produção 
analítica da revista é vital.

Quais são os principais desafios para  
os sistemas de seguridade social e  
os principais tópicos de pesquisa para  
os próximos anos? 

Daqui para frente, a boa governança da seguridade social e a 
qualidade das instituições de seguridade social continuarão 
sendo primordiais. A boa governança gera confiança e sustenta  
a disposição da sociedade de criar uma política adequada  
e espaço fiscal para a seguridade social. Não menos impor-
tantes são as pesquisas que comprovam como a seguridade 
social reforça o crescimento inclusivo e a coesão social. 
Outros desafios decorrem das mudanças demográficas – 
como o envelhecimento da população afeta o financiamento 
das aposentadorias, a assistência à saúde e os cuidados  
de longo prazo, e como assegurar uma seguridade social 
adequada para migrantes e ex-patriados. 

Não podemos esquecer que as populações residentes na 
maioria dos países têm apenas uma cobertura muito 
limitada de seguridade social. Pesquisas sobre maneiras e 
métodos de se fechar todas as lacunas de cobertura devem 
permanecer como prioridade máxima. A economia digital, 
novas formas de trabalho e a evolução das relações de 
emprego contribuem para esse desafio, até mesmo nos 

DESTAQUES DA ISSR

•  Principal revista internacional na área da seguridade 
social 

•  Publicação mais antiga da AISS: 75 anos 

•  Publicada trimestralmente em papel e em formato 
eletrônico pela Wiley 

•  60.000 artigos baixados por ano 

•  Edições especiais anualmente sobre temas centrais 
e regionais da AISS

•  Publicada em inglês, com resumos em português, 
alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo

CONSELHO EDITORIAL DA ISSR  
PARCERIA INTERNACIONAL E COMPARTILHAMENTO 
DE CONHECIMENTO 
Nomeado pelo Secretário-Geral a cada triênio, o Conselho Editorial orienta o processo editorial analisado por pares e a seleção 
de artigos. Contribui para o planejamento das edições futuras, inclusive com sugestões para edições especiais e temáticas, além 
de desempenhar um papel ativo na prospecção e comissionamento de artigos e contribuições. O Conselho Editorial é apoiado 
por um Conselho Consultivo de acadêmicos seniores de renome internacional com especialidades em pesquisa em política e 
administração da seguridade social.

Sob a administração de Krzysztof Hagemejer (Presidente), os membros externos do Conselho Editorial são Wouter van Ginneken 
(Vice-presidente), Willem Adema (OCDE), Christina Behrendt (OIT) e Katja Hujo (UNRISD)

países com alto grau de cobertura. A globalização, as 
mudanças climáticas e a necessidade de transformações 
verdes aumentam a demanda de políticas sociais para 
amortecer os impactos sociais negativos dos ajustes 
estruturais. A seguridade social tem que inovar para atender 
a essas novas demandas. Fundamentalmente, essa inovação 
deve ser apoiada pelos resultados de pesquisas de alta 
qualidade – daí a importância contínua do papel da ISSR 
nos próximos anos.

www.issa.int/review

http://www.issa.int/review
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Os webinars e eventos on-line da AISS continuam sendo uma 
grande fonte de criação de comprometimento e conhecimento. 
Nunca tantos membros estiveram ativos como palestrantes, 
painelistas e participantes dos nossos eventos, algo que também 
fortalece a troca de experiências e boas práticas. 

A AISS lançou seu primeiro webinar em março 
de 2020, quando a pandemia da COVID-19 
forçou todas as atividades para o modo on-line. 
Desde então, a AISS organizou mais de 120 
webinars, além de vários eventos maiores. Como 
descrito nas páginas 8 a 11, a AISS realizou sete 
grandes eventos em formato virtual ou híbrido 
de meados de 2021 a meados de 2022 e todos 
com presença maciça.

Em muitos aspectos, a “revolução online” foi 
um divisor de águas em termos de níveis de  
envolvimento dos membros da AISS. Poder sim-
plesmente fazer login em um evento estando no 
trabalho ou em home office deu a muito mais 
pessoas a possibilidade de participação. A partir 
de 2020, 9.200 pessoas do quadro das instituições 
associadas do AISS criaram contas no site da AISS, 
principalmente para participar de um evento. 

Com a oferta de interpretação simultânea, 
muitas vezes em três ou quatro idiomas, os 
eventos virtuais captam o interesse de um 

público internacional de várias regiões. Ao 
mesmo tempo, os webinars facilitaram mais 
cooperação e troca no âmbito das estruturas 
regionais e comunidades linguísticas específicas, 
como detalhado em nosso artigo da página 24. 

Contribuição para a criação  
do conhecimento

Ao mesmo tempo, os webinars e outros eventos 
on-line representaram mais do que apenas troca 
de conhecimentos. Em muitos aspectos, tornaram-
-se dínamos para a criação de conhecimentos.  
A partir do envolvimento de palestrantes e pai-
nelistas com experiências e perspectivas únicas, 
os webinars proporcionaram uma oportunidade 
para desenvolver ideias e trocar conceitos de 
interesse comum. Não só os webinars alimentam 
a produção dos artigos de análise regular no 
site da AISS, como se tornaram laboratórios no 
processo de produção de uma série de publicações 
de alta qualidade. 

EXPANSÃO DE COMPROME-
TIMENTO E CONHECIMENTO

EVENTOS ON-LINE DA AISS
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Um exemplo é a série de webinars sobre cuidados de longa 
duração, que começou em novembro de 2020. Alguns dos 
webinars tomaram uma perspectiva regional, das Américas, 
Ásia Oriental, Europa e Eurásia, enquanto outros se 
concentraram em estratégias, experiências e boas práticas 
internacionais. Vários eram mais locais, examinando a 
conexão com a saúde ou as experiências das sociedades de 
benefícios mútuos. Juntos, alimentaram a produção do 
relatório AISS sobre Cuidados de longa duração: iniciativas 
globais e atenção internacional da perspectiva da saúde, 
publicado em outubro de 2021. 

Outro exemplo foram os webinars sobre ciências do 
comportamento, tema que a AISS destacou para os seus 
membros nos últimos dois anos. Os webinars da AISS sobre 

este tema também contribuíram para o artigo “o novo 
quadro estrutural de ciências do comportamento da AISS”, 
publicado em novembro de 2021. Este tópico é abordado 
mais extensamente nas páginas 20 a 21. Por fim, uma série 
de webinars dedicados foi instrumental na elaboração do 
relatório Inclusão digital: melhoria da prestação de serviços 
da seguridade social, publicado em maio de 2022. 

Sólida participação e organização

Houve uma sólida participação em nossos webinars e outros 
eventos virtuais, distribuídos uniformemente pelas regiões da 
AISS. Examinando os webinars, 27 por cento dos participantes 
vieram da África, 29 por cento das Américas, 20 da Ásia e 
Pacífico e 24 por cento da Europa. 

Os webinars também são importantes para várias sub-
regiões e diversos pontos focais da AISS e escritórios de 
ligação foram fundamentais na organização de webinars de 
interesse específico. 

Em outros casos, as comissões técnicas da AISS 
desempenharam um papel central na organização de 
webinars, o que as ajudou a avançar em seus programas de 
trabalho em áreas específicas da seguridade social. 

WEBINARS

A AISS realizou uma série de webinars sobre temas 
específicos ligados às suas prioridades trienais para 
2020-2022. 

•  COVID-19
•  Inclusão digital
•  Cobertura de saúde

•  Cuidados de longa 
duração

•  Reabilitação

PRINCIPAIS INDICADORES – WEBINARS 

•  122 webinars organizados 
•  435 palestrantes de instituições associadas e 

parceiras
•  19.200 participantes inscritos no total
•  157 número médio de participantes inscritos
•  43 instituições em média
•  42 países em média

Inclui todos os webinars de março de 2020 a maio de 2022.

GRAVAÇÃO DOS EVENTOS 

Se você perdeu um webinar ou outro evento virtual, 
pode voltar e assistir a qualquer momento no site da 
AISS. Todos os eventos virtuais são gravados e 
disponibilizados para os membros da AISS na página 
web de cada evento.

E-WORKSHOPS 

A AISS vem pilotando e-workshops com grande 
sucesso, e eles estão sendo integrados nos produtos 
e serviços padrão da Associação.
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As ciências comportamentais (behavioural insights – BI) oferecem um novo e 
poderoso conjunto de ferramentas para expandir e aprofundar a orientação centrada 
no cliente da seguridade social, sendo o objetivo final garantir um estreito 
alinhamento dos resultados da seguridade social com as metas desejadas das 
políticas. A AISS desenvolveu um quadro estrutural de BI para apoiar e aprimorar 
suas instituições associadas no uso de ferramentas de BI. 

Os associados da AISS estão em diferentes 
estágios de maturidade no uso das ciências do 
comportamento para inovar políticas, programas 
e serviços. Iniciantes e experientes estão obtendo 
melhorias significativas por meio da abordagem 
de BI. Métodos empíricos sólidos sustentam a 
aplicação das ciências do comportamento. A fase 
de descoberta envolve métodos analíticos que 
se concentram nas raízes do comportamento do 
desafio e usam intervenções comportamentais 
baseadas em evidências para influenciar os 
resultados. 

O uso de uma lente comportamental como 
ferramenta analítica proporciona uma perspectiva 
nova e criativa sobre a melhoria dos resultados 
em áreas como extensão de cobertura, 
conformidade de contribuição, prevenção de 
fraudes e evasão, bem como o uso de novas 
modalidades de negócios, como aplicativos 
móveis e soluções on-line para melhorar a 
resposta às necessidades dos clientes. 

Lançado em dezembro de 2021, o quadro estrutural  
de ciências comportamentais da AISS foi desenvol-
vido em estreita colaboração com a Comissão 
Técnica de Organização, Gestão e Inovação da 
AISS, que é presidida pelo Dr. Mohammed Azman 
bin Aziz Mohammed, diretor executivo e diretor 
geral da Organização de Seguridade Social 
(PERKESO) da Malásia. O quadro estrutural  
baseia-se em sete considerações éticas centrais, 
resumidas pela sigla (em inglês) FORGOOD.

Equidade
(Fairness)

A política comportamental tem efeitos redistributivos 
indesejados? 

Franqueza
(Openness)

A política comportamental é aberta, ou oculta e 
manipuladora?

Respeito A política respeita a autonomia, a dignidade, a liberdade 
de escolha e a privacidade das pessoas?

Metas
(Goals)

A política comportamental serve a metas boas e 
legítimas?

Opiniões As pessoas aceitam os meios e os fins da política 
comportamental?

Opções Existem políticas melhores e elas se justificam?

Delegação Os estrategistas políticos têm o direito e a capacidade de 
dar um empurrão usando o poder que lhes é delegado?

APLICAÇÃO DE UMA LENTE 
COMPORTAMENTAL PARA  
INOVAR A SEGURIDADE SOCIAL 

CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTAIS



The ISSA’s Behavioural  
Insights Framework

A recommended approach

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION
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As capacidades e métodos organizacionais descritos no 
quadro estrutural estão relacionados com as Diretrizes da AISS 
sobre boa governança, Diretrizes da AISS sobre qualidade dos 
serviços, Diretrizes da AISS sobre arrecadação da contribuição 
e conformidade, Diretrizes da AISS sobre comunicação pelas 
administrações da seguridade social e Diretrizes da AISS 
sobre tecnologia da informação e comunicação. Os membros 
da AISS compartilharam suas experiências na aplicação de 
ferramentas de BI por meio de eventos virtuais. O Banco de 
Dados de Boas Práticas da AISS é outra fonte de conhecimento 
para exemplos práticos. 

Alguns exemplos do Banco de Dados de Boas 
Práticas da AISS

Finlândia: a Instituição de Seguro Social (Kansaneläkelaitos – 
Kela) utiliza ciências comportamentais em uma estratégia  
de comunicação para influenciar grupos populacionais 
específicos a solicitar benefícios do programa.

Quênia: o Fundo de Pensão das Autoridades Locais  
(Local Authorities Pension Trust – LAPTRUST) do Quênia 
utiliza a tecnologia para motivar as pessoas a uma ação não 
consciente para poupar para a velhice.

Cingapura: o Conselho Central do Fundo Provident  
implementou (Central Provident Fund – CPF) a campanha 
#ICanAdult pelo Instagram para incentivar a geração do 
milênio a começar a pensar e a planejar para o futuro.
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As competições regionais do Prêmio ISSA de Boas Práticas do triênio 2020-2022 
receberam um número recorde de inscrições. É, portanto, com grande prazer que 
apresentamos os quatro vencedores. 

Europa 2022 
Vencedor:  
Agência Sueca de Pensões  
Boa prática:  
O Planejador de Saques 

A Agência Sueca de Pensões (Pensionsmyndi-
gheten) mereceu o Prêmio de Boas Práticasda 
AISS para a Europa pelo seu Planificador de  
saque pensões (Uttagsplaneraren). Trata-se de 
uma ferramenta digital para ajudar a planejar e 
sacar pensões de diferentes pontos centrais e 
diferentes fontes, incluindo as poupanças de 
pensão estatal e privada. O objetivo é que os 
indivíduos que estão próximos da aposentadoria 
planejem e saquem sua pensão com segurança 
e facilidade. Além de criar projeções, o usuário 
pode definir seus próprios valores personalizados, 
bem como informações personalizadas em uma 
lista de tarefas. Foram submetidas à competição 
96 inscrições de 32 instituições de 20 países. 

Ásia e o Pacífico 2021 
Vencedor:  
BPJS Kesehatan, Indonésia  
Boa prática:  
Programa Nacional de Segurança 
da Saúde

O Órgão de Administração da Seguridade Social 
para a Saúde (BPJS Kesehatan), indonésia, venceu 
a competição para a Ásia e o Pacífico pela imple-
mentação do maior regime de saúde de pagador 
único do mundo. O BPJS Kesehatan conseguiu 
aumentar a cobertura através de seu regime de 
proteção à saúde de 133,4 milhões de membros 
em 2014 para 222,4 milhões de membros em 
2020. No mesmo período, a taxa de satisfação 
do cliente melhorou de 78,6% para 81,5%. 
Essa boa prática ficou em primeiro lugar em 
uma competição com a participação recorde de 
168 inscrições de 30 organizações de seguridade 
social em 19 países.

VENCEDORES DOS PRÊMIOS  
DE BOAS PRÁTICAS DA AISS

EXCELÊNCIA



A Agência Sueca de Pensões recebeu o Prêmio de Boas Práticas da Europa de 2022.
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África 2020 
Vencedor:  
IPS-CNPS, Costa do Marfim 
Boa prática:  
Aplicativo de e-Contribuições

O Instituto de Seguridade Social – Fundo Nacional de 
Seguridade Social (Institution de prévoyance sociale - Caisse 
nationale de prévoyance sociale – IPS-CNPS) da Costa do 
Marfim venceu a competição africana por sua automação 
das declarações de contribuição da seguridade social do em-
pregador através do aplicativo e-Contribuições (e-Cotisations). 
A ferramenta foi desenvolvida e lançada como parte da 
nova plataforma web e-CNPS. Permite que o empregador 
declare contribuições de seguridade social e, ao mesmo 
tempo, exibe o nome e a remuneração de cada trabalhador 
para o qual foram pagas as contribuições. Foram 97 inscrições 
de 36 organizações em 27 países na competição. 

Américas 2020 
Vencedor:  
Emprego e Desenvolvimento Social Canadá  
Boa prática:  
O Hub de Aceleração

“Emprego e Desenvolvimento Social Canadá” (Employment 
and Social Development Canada – ESDC) venceu a competição 
das Américas pela boa prática Transformação de serviços: 
Pensamento conceitual e o Hub de aceleração. Esta iniciativa 
inovadora usou uma abordagem holística para avançar na 
prestação de serviços. Por meio de processos de pensamento 
conceitual ágil e imersivo e métodos de design passíveis  
de ser repetidos, foram reunidas ideias inovadoras de 
funcionários, clientes e parceiros. As melhores ideias foram 
transformadas em soluções de serviço centradas no cliente. 
A ESDC levou a iniciativa um passo além, criando o Hub  
de aceleração, um espaço físico de inovação. Foram  
138 inscrições de 30 instituições de seguridade social em 
18 países na competição. 

1.300 BOAS PRÁTICAS

Mais de 1.300 boas práticas de 
instituições associadas da AISS 
estão disponíveis no Banco de 
Dados de Boas Práticas da AISS.

www.issa.int/gp

“Além dos vencedores, recebemos muitas 
outras excelentes boas práticas dos 
membros da AISS em todas as regiões.”
Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secretário-geral da AISS

http://www.issa.int/gp
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Embora a AISS seja uma comunidade global multilíngue, também reforçamos 
nosso apoio a instituições que querem cooperar de maneira mais estreita em 
uma língua e cultura comuns. 

Língua árabe

Em fevereiro de 2022, a Instituição Pública de 
Seguridade Social do Kuwait assumiu o Escritório 
de Ligação para os Países Árabes. Depois de 
muitos anos de grande serviço pela Corporação 
de Seguridade Social da Jordânia, o novo anfi-
trião tem ambições de ampliar ainda mais a 
cooperação entre as instituições de língua árabe 
no Oriente Médio. 

Língua francesa

O Ponto Focal para países de língua francesa  
foi lançado em março de 2022. Tendo como 
anfitrião o Comitê de coordenação das instituições 
associadas francesas da AISS (Coordination des 
institutions françaises membres de l’AISS –  
CIFM-AISS), oferece um espaço único de  
diálogo e colaboração entre as instituições de 
seguridade social de língua francesa. O Ponto 
Focal cobre mais de 30 países, principalmente 
na África e Europa, mas também no Canadá. 

Língua portuguesa

Em setembro de 2021, a AISS organizou um 
“relançamento” do Ponto Focal para Países de 
língua portuguesa. Curiosamente, 
os países de língua portuguesa 
também têm um acordo multilateral 
de seguridade social, o que torna a 
cooperação institucional ainda mais 
pertinente. O Ponto Focal é sediado 
pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS) do Brasil e inclui 
instituições na África e na Europa. 

Outras comunidades linguísticas

O Ponto Focal para os países do Caribe de 
língua inglesa foi lançado em março de 2021, e 
o Ponto Focal para membros chineses por muitos 
anos facilitou a cooperação e o networking 
entre os membros na China continental e nas 
duas regiões administrativas especiais de Hong 
Kong e Macau.

PAÍSES DIFERENTES, 
MESMA LÍNGUA

COMUNIDADES LINGUÍSTICAS DA AISS

NO MUNDO 

A AISS tem 19 pontos 
focais e Escritórios de 
ligação em todo o mundo 
com base na proximidade 
linguística e/ou regional. 
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Apesar dos avanços, muito mais precisa ser feito para garantir a igualdade de 
gênero na seguridade social. A AISS entrevistou quatro mulheres líderes em 
seguridade social por ocasião do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março  
de 2022. Apresentamos aqui citações selecionadas destas entrevistas.

IGUALDADE DE GÊNERO NA 
SEGURIDADE SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

“Embora a seguridade social ofereça 
suporte, proteção e igualdade, a sociedade 
ainda precisa quebrar barreiras para 
tornar realidade a igualdade de gênero 
e garantir que as mulheres tenham 
oportunidades iguais.”

Karen De Sutter, diretora executiva interina, Fundo Auxiliar 
de Benefícios de Desemprego (Caisse auxiliaire de paiement 
des allocations de chômage – CAPAC), Bélgica

“Acredito firmemente que promover a 
equidade de gênero em todas as dimensões 
e empoderar mulheres e meninas é a 
maneira mais eficaz de construir um 
mundo mais pacífico, mais inclusivo e 
mais próspero. As organizações de 
seguridade social são atores fundamentais 
no avanço da equidade de gênero.”

Kristen Underwood, diretora geral, Secretaria de Política 
de Idosos e Pensões, Emprego e Desenvolvimento Social 
Canadá

www.issa.int/iwd2022

“Precisamos de uma sociedade com 
igualdade, com empregos decentes para 
as mulheres, para reduzir as lacunas em 
pensões e salários, para que as famílias 
como um todo cuidem dos idosos, crianças 
e pessoas com deficiência, para que não só 
as mulheres sejam responsáveis por essas 
questões.”

Ana Marilyn Ortíz Ruíz, gerente geral do Instituto de Seguridade 
Social da Guatemala (Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social – IGSS)

“É imprescindível que a dimensão de 
gênero seja levada em conta na concepção 
dos sistemas de seguridade social. Os 
benefícios não devem se limitar àqueles 
em emprego formal; devem ser acessíveis 
às mulheres em todos os setores.”

Leila Naija, presidenta-diretora geral da Caixa Nacional de 
Seguro de Saúde (Caisse nationale d’assurance maladie – 
CNAM), Tunísia

http://www.issa.int/iwd2022
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Cerca de 281 milhões de pessoas vivem em um país diferente do seu. Muitas delas 
viajaram a trabalho, algumas estão acompanhando membros da família, outras 
fugiram em busca de asilo. A AISS destaca abordagens institucionais que garantam 
a cobertura da seguridade social para essas pessoas. 

Estamos acostumados a uma economia globalizada 
com oportunidades para que as pessoas se 
mudem para o exterior para ganhar a vida e 
alimentar suas famílias. Ao mesmo tempo, 
vimos como uma pandemia global, desastres 
naturais e conflitos podem rapidamente mudar a 
realidade para as pessoas. Essas situações muitas 
vezes deixam os migrantes ainda mais vulneráveis 
do que outros. Garantir que os trabalhadores 
migrantes, os refugiados e suas famílias tenham 
acesso à proteção social adequada é, portanto, 
primordial. 

Em novembro de 2021, o Escritório Internacional 
do Trabalho (OIT) publicou a Extensão da 
proteção social aos trabalhadores migrantes, 
refugiados e suas famílias: um guia para 
formuladores de políticas e profissionais em 
cooperação com a AISS e o Centro Internacional 

de Treinamento da OIT (ITCILO). Trata-se de um 
produto de uma colaboração de longa data 
sobre essas questões, e foi organizado um webinar 
em março de 2022 para apresentar o guia, com 
foco em: 
• Descompactar as barreiras ao acesso à 

proteção social
• Abordagens para estender a proteção social 

aos trabalhadores migrantes e suas famílias
• Opções de políticas baseadas em práticas 

nacionais e institucionais
• Perspectivas do trabalhador e do empregador 

O guia e uma gravação de vídeo do webinar 
estão disponíveis no site da AISS. 

TRABALHADORES MIGRANTES  
E ACORDOS INTERNACIONAIS

INCLUSÃO SOCIAL
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Acordos internacionais

Os acordos internacionais são uma das ferramentas mais 
importantes para assegurar o acesso adequado à proteção 
social. A AISS realizou um estudo abrangente sobre esses 
acordos, tanto multilaterais quanto bilaterais. O relatório 
Panorama global dos acordos internacionais de seguridade 
social foi publicado em janeiro de 2022, e mostra:
• Cerca de 645 acordos bilaterais e 10 multilaterais estão 

em vigor 
• Houve um rápido crescimento dos acordos bilaterais e 

multilaterais
• Os países europeus têm a maioria dos acordos, mas outras 

regiões estão rapidamente alcançando esse número

O relatório será acompanhado por um amplo banco de 
dados on-line sobre acordos e diretrizes internacionais de 
seguridade social que a AISS está desenvolvendo. Isso 
fortalecerá ainda mais o acesso das instituições associadas 
da AISS a informações e ferramentas valiosas para fortalecer 
suas abordagens visando assegurar a seguridade social 

para migrantes. A AISS também contribui para as iniciativas 
dos países do BRICS em prol de uma cooperação e uma 
coordenação mais estreitas em seguridade social. 

Outras ferramentas e suporte da AISS 

Em 2014, a AISS emitiu um Manual sobre a extensão da 
cobertura de seguridade social para trabalhadores migrantes. 
Além disso, muitas das Diretrizes da AISS podem ser de 
grande ajuda, por exemplo, as Diretrizes da AISS sobre 
tecnologia da informação e comunicação, que oferecem 
orientações sobre como lidar com a troca de dados entre 
países e instituições. Quando se trata de acordos 
internacionais e trabalhadores migrantes, essas questões 
são de importância crucial.
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Quase cinco anos após a campanha Vision Zero para segurança, saúde e bem-estar 
no trabalho, podemos realmente dizer que ela se tornou uma ferramenta estratégica 
para profissionais de segurança e saúde, empresas, instituições de seguridade 
social e organizações internacionais. 

As 7 Regras de Ouro do Vision Zero foram 
fáceis de introduzir desde o início. Após  
o lançamento no XXI Congresso Mundial 
de Segurança e Saúde no Trabalho em 
Cingapura em setembro de 2017, 
apoiadores acorreram à campanha e hoje 
cresceu para mais de 16.000 empresas, 
organizações e formadores de segurança 
e saúde. 

No entanto, não se trata mais tanto de 
números, mas do uso estratégico da 
abordagem Vision Zero e suas ferramentas. 
A AISS e a OIT estão trabalhando 
estreitamente, vinculando a abordagem 
Vision Zero com os objetivos estratégicos 
da coalizão global sobre segurança e saúde ocupacional, 
com o Fundo Vision Zero da OIT e com a Comissão Europeia, 
que adotou a abordagem do Vision Zero em seu quadro 
estrutural estratégico da UE sobre saúde e segurança no 
trabalho 2021-2027. 

No XXII Congresso Mundial virtual de 
Segurança e Saúde, em setembro de 2021, 
os 2.000 participantes pediram uma 
abordagem global do Vision Zero para 
reduzir acidentes e doenças relacionados 
ao trabalho e promover a segurança, a 
saúde e o bem-estar. O Congresso Mundial 
foi organizado pelo Institute for Work & 
Health (IWH) e pelo Canadian Centre for 
Occupational Health & Safety (CCOHS). 
Em maio de 2022, a Segunda Cúpula 
Vision Zero também foi organizada 
virtualmente, desta vez organizada pelo 
Japão, demonstrando a atração global do 
Vision Zero. 

www.visionzero.global 

7 REGRAS DE OURO

1. Assumir a liderança 

2.  Identificar riscos 

3. Definir metas 

4.  Assegurar um sistema 
seguro e saudável 

5.  Assegurar segurança e 
saúde em máquinas, 
equipamentos e locais de 
trabalho

6. Melhorar qualificações 

7. Investir em pessoas 

DA CAMPANHA À 
ESTRATÉGIA

VISION ZERO 

http://www.visionzero.global


 AISS RELATÓRIO ANUAL 2021/22 29

TREINAMENTO CREDENCIADO

“Isso vai aumentar a segurança e a saúde global 
e apoiar nossa visão de um mundo de trabalho 
mais seguro e saudável.”

Alan Stevens, chefe de engajamento estratégico da IOSH

Em agosto de 2021, a Comissão Especial de Prevenção da AISS anunciou um 
novo Programa de Formação Credenciada do Vision Zero. Isso leva o treinamento 
do Vision Zero e o uso das 7 Regras de Ouro a um nível novo e mais estratégico. 

Os instrutores fizeram parte da campanha Vision 
Zero desde o início, pois são fundamentais para 
alcançar e construir conhecimento e competência 
sobre a abordagem. Os instrutores de segurança 
e saúde ocupacional podem se inscrever no site 
do Vision Zero e fazer uso do material de 
treinamento on-line gratuito. 

Em cooperação com o Instituição de Segurança 
e Saúde Ocupacional (Institution of 
Occupational Safety and Health – IOSH), o 
treinamento no Vision Zero se tornou um 
programa estratégico com duas vias: 

Treinamento básico credenciado Vision 
Zero: curso de treinamento para ministrar o 
próprio treinamento Vision Zero não certificado.

Treinamento profissional credenciado 
Vision Zero: curso de treinamento para 
ministrar treinamento certificado do Vision 
Zero, e desfrutar da promoção da rede e 
visibilidade global do Vision Zero no diretório 
de instrutores on-line.

A partir de janeiro de 2022, os novos instrutores 
do Vision Zero só são aceitos através do 
programa de treinamento credenciado prestado 
pelo IOSH. 

www.visionzero.global/trainers

http://www.visionzero.global/trainers
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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 membros, complementada por  
uma equipe de apoio das instituições associadas.

Assembleia Geral

Conselho

Bureau Comissão de Controle

Secretaria Geral

Diretores executivos da 
AISS

Joachim Breuer
Presidente

Milka Mungunda
Vice-presidente

Nikolay Kozlov
Tesoureiro

Marcelo Abi-Ramia 
Caetano

Secretário-geral

ESTRUTURA E 
GOVERNANÇA

ISSA
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COMISSÕES TÉCNICAS DA AISS 

As comissões técnicas da AISS trabalham em estreita colabo-
ração com o Secretaria Geral da AISS no desenvolvimento de 
produtos e serviços para gestores e profissionais da seguridade 
social. Uma série de relatórios, bem como novas e revisadas 
Diretrizes da AISS, estão sendo preparados para o Fórum 
Mundial de Seguridade Social em outubro de 2022. 

COMISSÕES TÉCNICAS DA AISS 

-  Análise e Pesquisa de Políticas de Seguridade Social
-  Assistência médica e Seguro saúde
-  Associação de Benefícios Mútuos
-  Benefício social familiar
-  Comissão especial de prevenção
-  Contribuição, Arrecadação e Conformidade
-  Estudos Estatísticos, Atuariais e Financeiros
-  Investimento dos Fundos de Seguridade Social
-  Organização, Gestão e Inovação
-  Políticas de Emprego e Seguro-desemprego
-  Seguro Contra Acidentes de Trabalho e Doenças 

Ocupacionais
-  Seguro de idade avançadas, incapacidade e 

pensões por morte
-  Tecnologia da Informação e Comunicação

GRUPOS DE TRABALHO 

Além das CTs, dois grupos de trabalho especiais estão 
dedicados a projetos específicos em: 
-  Reabilitação
-  Troca internacional de dados

DIRETRIZES NOVAS E REVISADAS DA AISS

As CTs estão revisando as seguintes Diretrizes da AISS 
até a final de 2022: 
-  Comunicação das Administrações de Seguridade 

Social
- Continuidade de Negócios e Resiliência 
- Gestão de Recursos Humanos (Novo) 
- Promoção do Emprego Sustentável 
-  Soluções Administrativas para Extensão de Cobertura 
- Tecnologia da Informação e Comunicação 
- Trabalho Atuarial para a Seguridade Social 

SEÇÕES DE PREVENÇÃO INTERNACIONAL DA AISS

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

-  Agricultura 

-  Indústria química 

-  Indústria da construção

- Cultura da prevenção

-  Educação e treinamento

-  Eletricidade, gás e água

-  Serviços de saúde 

-  Informações 

-  Indústria de ferro e metal

-  Indústria da mineração

-  Segurança de máquinas e 

sistemas

-  Pesquisa

-  Comércio 

-  Transporte
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A AISS está lançando um novo ambiente on-line para associados, que oferece 
conteúdo personalizado e facilita a troca e o networking com outros membros 
da AISS. 

Há duas partes para o novo ambiente online: 

My ISSA – Seu painel pessoal

O novo My ISSA é seu espaço personalizado no site da AISS. 
Preencha seu perfil pessoal e:
• Receba atualizações sobre tópicos com base em suas 

áreas de interesse
• Garanta o acesso fácil a eventos aos quais se inscreveu, 

e aos que você participou
• Encontre seu conteúdo da Web marcado
• Veja as boas práticas da sua instituição

My Spaces – Sua área de troca  
e networking

Dependendo do seu nível de comprometimento na AISS, 
esta plataforma lhe dará acesso a um ou mais espaços on-
line para troca e networking: 
• Conecte-se com profissionais da seguridade social de 

todo o mundo 
• Faça parte de um ambiente colaborativo em relação a 

eventos e tópicos específicos
• Receba informações exclusivas sobre produtos e serviços 

da AISS
• Entre em contato com o Secretariado Geral da AISS com 

suas perguntas

Como acessar

Você sempre pode acessar pelo login principal no site da 
AISS, ou usando os links diretos: 

Site:   www.issa.int 

My ISSA:   www.issa.int/myissa 

My Spaces:  my.issa.int/directory/spaces

COMUNIDADE ON-LINE

MY ISSA – MY SPACES 

http://www.issa.int
http://www.issa.int/myissa
http://my.issa.int/directory/spaces
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Website
Os aprimoramentos no site continuam para melhor atender 
aos membros da AISS. Mais importante ainda, a AISS está 
lançando uma nova biblioteca on-line e o novo My ISSA – 
My Spaces para troca e networking on-line. A produção de 
conhecimento da AISS tem maior foco, e as páginas de 
treinamento para Diploma estão mais fáceis de acessar do 
que antes, e agora incluem depoimentos, entrevistas e vídeos. 

www.issa.int

Conhecimento
A publicação regular de artigos de análise no site da AISS 
continua oferecendo insights aos membros sobre importantes 
desenvolvimentos e tendências na administração da seguri-
dade social. Os artigos se baseiam na contribuição dos membros 
da AISS por meio de webinars, divulgação de boas práticas e 
cooperação contínua. A AISS também publicou sete relatórios 
técnicos e quatro relatórios regionais no ano passado. 

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

Diretrizes
As Diretrizes da AISS representam normas de reconhecimento 
internacional na administração da seguridade social. Em 
estreita cooperação com as comissões técnicas da AISS,  
uma série de Diretrizes estão sendo atualizadas para o 
Fórum Mundial de Seguridade Social em outubro de 2022. 
Novas Diretrizes da AISS estão sendo preparadas sobre 
continuidade dos negócios e resiliência, e sobre a gestão 
recursos humanos. 

www.issa.int/guidelines

Boas práticas 
Mais de 1.300 boas práticas estão disponíveis no Banco de 
Dados on-line da AISS de Boas Práticas. Trata-se de uma 
fonte única e exclusiva de boas práticas das instituições 
associadas do AISS e para elas. Todas as quatro competições 
regionais para o Prêmio da AISS de Boas Práticas receberam 
números recordes de inscrições durante o triênio 
2020-2022.

www.issa.int/gp

CONHECIMENTO E RECURSOS

Perfis dos países
Os Perfis dos Países on-line da AISS oferecem acesso a 
perfis estruturados e comparativos dos sistemas e programas 
de seguridade social em 184 países e territórios. A AISS está 
trabalhando em mais desenvolvimentos para este banco de 
dados on-line, visando melhorar ainda mais o acesso e o 
uso desses dados exclusivos.

www.issa.int/country-profiles

International Social Security Review 
Publicado pela primeira vez em 1948, o International Social 
Security Review (ISSR) é a maior publicação trimestral do 
mundo no campo da seguridade social. Na de 2022, a ISSR 
alcança a sua 75ª edição, e você pode ler mais sobre isso na 
entrevista da página 16. Os associados da AISS têm livre 
acesso à revista . 

www.issa.int/review 

http://www.issa.int
http://www.issa.int/analysis
http://www.issa.int/publications
http://www.issa.int/guidelines
http://www.issa.int/gp
http://www.issa.int/country-profiles
http://www.issa.int/review
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