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DECLARAÇÃO DE GUATEMALA 
 

POR UMA RESPOSTA À CRISE E UMA SUSTENTABILIDADE DE LONGO PRAZO 

APOIADA NA COLABORAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

Os representantes das organizações internacionais e regionais que 

atuam na região em matéria de seguridade social, reunidos na Cidade de 

Guatemala, na oportunidade da XXV Assembleia Geral da Conferência 

Interamericana de Seguridade Social, para conseguir um maior entendimento 

coletivo dos efeitos da crise e para contribuir a melhorar e fazer mais eficiente, 

inclusive e sustentáveis às estratégias nacionais, sub-regionais e regionais de 

seguridade social,  

 

Tendo declarado 

 

A amplitude e profundidade da crise econômica que afeta, em 

especial os países das Américas (América do Norte, América latina e o Caribe),  

I. Que a crise tem impactado aos sistemas de seguridade social 

e de proteção social nas Américas.  

II. A importância que tem a educação, formação e cultura da 

seguridade social no desenvolvimento sustentável nas 

Américas.  

 

Relembrando,  

 

i. Que a seguridade social é um direito humano fundamental;  

ii. O importante papel que jogam os regimes de seguridade social, não só 

a luta contra a pobreza, se não, também, como amortecedor de crise e 

impulsor do desempenho econômico;  

iii. Que a seguridade social é um elemento fundamental para superar a 

crise atual e prevenir e mitigar crises maiores;  

iv. Os inúmeros chamados internacionais para a integração e reforço 

mútuo das políticas econômicas, de emprego e sociais, assim como, 

para a coordenação e harmonização de atividades dos organismos 

internacionais;  
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v. Os valores em comum e objetivos complementares da Conferência 

Interamericana de Seguridade Social, a Associação Internacional de 

Seguridade Social, a Organização Ibero-Americana da Seguridade 

Social, e a Organização Internacional do Trabalho;  

vi. O papel central que tem o desenvolvimento de estratégias e políticas 

eficientes de seguridade social e de uma cultura da seguridade social no 

cumprimento dos objetivos das Nações Unidas para o Milênio e a Agenda 

Hemisférica do Trabalho decente 2006-2015 da OIT;  

vii. Que o direito a um meio ambiente do trabalho seguro e saudável deve 

ser reconhecido como um direito humano fundamental, e que a 

globalização deve ir acompanhada de uma cultura de prevenção para 

garantir a seguridade e saúde de todos no trabalho;  

viii. A importância da coordenação multilateral dos regimes de seguridade 

social, para salvaguardar os direitos sociais dos migrantes e facilitar a 

eficácia protetora dos sistemas no âmbito da globalização e a 

consideração da situação dos trabalhadores migrantes; 

ix. A importância de vincular às políticas econômicas, trabalhistas e sociais 

dentro de um marco conceitual e de aplicação pratica coerente.  

 

Acordamos avaliar positivamente e apoiar:  

 

PRIMEIRO. O Programa de capacitação integral sobre os valores e princípios da 

seguridade social, denominado “Por uma cultura de seguridade social nas 

Américas”, desenvolvido e promovido pela Conferência Interamericana de 

Seguridade Social (CISS), através do Centro Interamericano de Estudos de 

Seguridade Social (CIESS).  

 

SEGUNDO. O conceito de seguridade social dinâmica desenvolvido pela AISS, 

assim como, a Declaração de Seul sobre seguridade social e saúde no 

trabalho (AISS), que reconhece a importância da educação, assim como, da 

cooperação entre as organizações e instituições internacionais.  

 

TERCEIRO. O Convênio Multilateral Ibero-americano de Seguridade Social, em 

processo de ratificação, seu Acordo de Aplicação e a “Estratégia Ibero-

Americana de Seguridade e Saúde no Trabalho” impulsados e geridos pela 

OISS. 
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QUARTO. O Pacto Mundial do Emprego e do Piso Básico de Proteção Social 

adotado pela Conferência Internacional do Trabalho que constituem 

igualmente parte integrante da resposta mundial a crise, adotada pelo 

Conselho Executivo de Diretores das Nações Unidas (CEB) e o Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC).  

 

Fazemos um chamado 

 

a. A todos os atores internacionais no campo da seguridade social e da 

proteção social, a redobrar esforços para melhorar a coordenação e 

complementariedade de suas estratégias, planos e programas;  

b. A todos as organizações internacionais com atividades nas Américas, a 

intensificar os esforços de informação e coordenação;  

c. À CISS, AISS, OISS e OIT, a colaborar estreitamente na promoção de suas 

respectivas agendas, em particular, em torno de seus programas de 

Educação, Formação e Desenvolvimento de capacidades como são:  

• O programa “Por uma cultura de seguridade social nas Américas” da 

CISS;  

• A oferta de formação da OISS;  

• A oferta de formação da AISS, complementada com a promoção da 

Declaração à nível mundial;  

• O Programa QUATRAIN-AMERICAS e às “Cátedras OIT – Trabalho 

Decente – Seguridade Social” desenvolvidos conjuntamente pela OIT 

Genebra (Suíça) e o Centro Internacional de Formação da OIT em 

Turim (Itália).   

 

Convidamos:  

 

I. Aos Estados nacionais a declarar a última semana de abril como 

“Semana da Seguridade Social”, em homenagem a entrada em vigor do 

Convênio 102 (Norma Mínima), conjuntamente, com a Declaração de 

Filadélfia, em 27 de abril de 1955; as quais constituem uma das 

referências mundiais de maior relevância, influencia e impacto na 

matéria de seguridade social.  

II. Aos governos e entidades membros dos organismos signatários a aderir 

formalmente a esta Declaração, como demonstração de uma clara 
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política de apoio a atividades que incrementem a cultura da seguridade 

social, tanto em seu pessoal como empresas relacionadas, afiliados e 

beneficiários. A este efeito a Conferência Interamericana de Segurança 

Social abrira um registro e publicará às adesões.  

 

Assinaturas na versão original em espanhol 

Instituição Representante 

Conferência Interamericana de 

Seguridade Social (CISS) 
Gabriel Martinez 

Associação Internacional de Seguridade 

Social (AISS) 
Hans Horst Konkolewsky 

Organização Ibero-americana de 

Seguridade Social 
Adolfo Jimenez Fernández 

Centro Interamericano de Estudos de 

Seguridade Social 
Miguel Ángel Fernández Pastor 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) expressa sua adesão à Declaração 

da Guatemala *Por uma resposta à crise e uma sustentabilidade a longo prazo 

apoiada na colaboração, educação e cultura de seguridade social*, assinada pelas 

organizações internacionais irmãs: CISS, AISS, OISS e CIESS, e aprovada 

durante à XXV Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, celebrada na Cidade da Guatemala de 2 a 5 de novembro de 2009.  

 

Assinatura na versão original em espanhol  

Instituição Representante 

Organização Internacional do Trabalho Germán López Morales  

 

 

 

 

 

 


