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Declaração dos princípios da Seguridade Social americana:  

 

“DECLARAÇÃO DO MÉXICO”  

 

A IV Reunião da Conferência Interamericana  

de Seguridade Social:  

 

Reconhece que desde a constituição da Conferência, em - Santiago 

do Chile, em 1942, o desenvolvimento da seguridade social na América há 

realizado importantes progresso que permite, com maiores experiências, definir 

os princípios que unem a ação dos governos e instituições que a ela pertencem, 

para tanto:  

A) Considera que não obstante o fortalecimento da seguridade social 

na América, todavia, existem difíceis e persistentes problemas 

que impedem a luta para superar a miséria, a insalubridade, a 

doença, o desamparo, a ignorância, a instabilidade do trabalho, a 

insuficiência de emprego, a inequitativa distribuição do ingresso 

nacional, as deficiências no desenvolvimento econômico e as 

desigualdades na relação do intercâmbio internacional.  

B) Estima que os esforços crescentes, cada vez mais – positivos, 

para ampliar e melhorar os sistemas educativos, garantir os- 

direito dos trabalhadores, elevar o poder aquisitivo de seus 

salários, a quantia de suas percepções, a conveniente utilização 

dos recursos naturais, a crescente industrialização, o aumento da 

produção e da produtividade, as medias de caráter integral que 

se aplicam para solucionar as severas limitações da vida no 

campo, a extensão dos mercados internos e externos e o 

fortalecimento das instituições democráticas, permitem 

expressar que há chegado a hora de impulsionar, de forma mais 

ativa, aos sistemas gerais de seguridade social que garantam um 

bem-estar cada vez mais crescente em benefício aos povos 

americanos.  

C) Renova sua determinação de contribuir, na medida – de suas 

possibilidades, a realizar os propósitos que, fundamentalmente, 

tenham sido manifestados nos princípios aprovados nas diversas 



   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Dirección Ejecutiva de Cooperación y Vinculación 

División de Cooperación 
  

 

  

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR     

 

 
 

Página | 2 reuniões da Organização Internacional do Trabalho, os que 

constam na Carta das Nações Unidas, na Carta da Organização 

Mundial da Saúde, na Declaração Universal de Direitos Humanos, 

nas Conferencias Regionais dos Estados da América, membros da 

Organização Internacional do Trabalho, na Carta da Organização 

dos Estados Americanos, na Declaração Americana de Direitos e 

Deveres do Homem, na Carta Internacional Americana de 

Garantias Sociais, nas da Associação Internacional de Seguridade 

Social e nos desta própria Conferência, a fim de que eles inspirem 

a nobel tarefa da seguridade social americana.  

D) Reafirma que a decisão dos povos americanos é alcançar uma 

vida digna, livre, soberana, criada e fortalecida pelo valor do 

próprio esforço, em cada homem, em cada povo e em cada nação, 

unida pelo poder da solidariedade que deve se traduzir em uma 

mais amplia cooperação, para transformar as atuais necessidades 

em novos frutos de bem-estar individual e coletivo.  

E) Reconhece que o trabalho de cada homem deve ser garantido 

para que o produto legitimo de seus esforços seja um fator de 

harmonia, paz social dentro de uma justiça social, que assegure 

aos povos americanos um disfrute cada vez mais efetivo, mais 

real e mais operante, dos bens materiais, morais e culturais que 

há criado a civilização para seu benefício.  

F) Anseia que as circunstâncias infra-humanas de existência devem 

ser superadas no prazo mais peremptório; que a propriedade 

deve ser compartilhada; que as situações de privilegio devem 

ceder espaço a uma crescente generalização de um autêntico 

gozo das liberdades e dos direitos e de um pleno cumprimento 

dos deveres e das obrigações individuais e coletivas, para que os 

povos americanos, em seu conjunto, constituam um exemplo do 

que pode ser realizado quando se tem a convicção de que a 

pobreza, aonde quer que exista, constitui um perigo para 

liberdade de todos os homens;  

G) Incentiva novas e firmes ambições para procurar que a 

seguridade social conte com meios mais poderosos para estender 

seus sistemas de ação e de proteção, e para consagrar acesso a 

um nível satisfatório de existência nos setores mais numerosos 
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risco de desemprego, doenças, invalidez, velhice e morte.  

H) Não ignora as dificuldades de ordem econômico e os problemas 

técnicos que se presentem aos sistemas de seguridade social para 

incrementar seus benefícios, ampliar suas prestações, amparar o 

maior número de pessoas, mas admite que ao final seus trabalhos 

são alimentados por aproximar a data em que se possa oferecer 

uma seguridade integral, para o gozo total dos povos americanos 

e, a essa luta, oferece consagrar seus esforços mais generosos e 

mais efetivos.  

I) Espera que cada vez mais fatível, na medida em que o permitam 

as circunstancias próprias de cada nação e de cada povo, ampliar 

a proteção compreendida no marco tradicional dos seguros 

clássicos, para tornar mais importantes às prestações sociais em 

benefício da infância, da juventude, das mulheres e dos homens, 

que aumentem os resultados de um preparação mais eficaz, de 

uma capacidade mais consistente, de um trabalho mais útil no 

sentido individual, familiar e coletivo, para prevenir os riscos 

antes que estes aconteçam, por um fortalecimento das condições 

gerais e dos meios para lutar venturosamente pela vida.  

J) Reitera que as instituições democráticas constituem a mais fiel 

expressão do caráter dos povos americanos. A luta que tem 

sustentado por sua independência e por sua liberdade tem-nas 

fortalecido.   

K) Sinaliza que os povos, nações e os governos continuam 

esforçando-se em realizar os princípios de uma justiça social e, 

que para lográ-lo, devem se estimular de todos os esforços que 

tendem abolir, entre outras causas de inseguridade, o estado de 

temor ante uma deflagração, baixo o suposto imprescindível de 

que os caminhos para a paz se verão mais despejados, na medida 

em que se afirme a solução pacifica dos conflitos, e se planifiquem 

as vias da cooperação internacional, respeitando o direito, a 

soberania, a independência dos povos.  

 

Com as supramencionadas considerações, a Conferência:  
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Que na medida da própria esfera de ação dos governos, das 

faculdades que lhes concedem suas atribuições políticas e da 

competência das instituições, a seguridade social implica:  

 

1. Garantir que cada ser humano contará com os médios 

suficientes para satisfazer suas necessidades em um nível 

adequado a sua dignidade.  

2. Permitir o gozo dos bens materiais, morais, culturais e sociais 

que a civilização tem criado para benefício do homem.  

3. Estabelecer as condições necessárias para que cada pessoa e 

cada povo possa vir sem temor, sem ameaças e sem receios.  

4. Ensinar que nada se consegue sem esforço próprio e que é 

antissocial a falta de cumprimento dos deveres e obrigações 

que justificam o gozo das garantias e dos direitos.  

5. Permitir que cada homem possa aperfeiçoar sua própria 

capacidade, o rendimento de seus esforços, a utilidade de suas 

tarefas, para obter um bem-estar sadio de sua família, de sua 

comunidade e de sua nação.  

6. Fortalecer o exercício real das liberdades, mediante um 

combate sistemático contra a miséria, da ignorância, da 

insalubridade, da necessidade, do abandono e do desamparo.  

7. Dar facilidade para que a maioria disfrute de uma alimentação 

sã, de uma habitação digna, de uma indumentária própria.  

8. Criar as condições indispensáveis para estimular a 

solidariedade entre os homens e entre os povos a fim de 

convertê-la em um instrumento mais eficaz da seguridade 

social.  

9. Advertir que a prosperidade deve ser indivisível e comumente 

compartida com um único médio de vigorizar a democracia 

política, a democracia econômica, e o disfrute da seguridade 

social.  

10.Contribuir para a distribuição do ingresso nacional seja mais 

equitativa, de acordo com a capacidade das pessoas, sua 

responsabilidade individual e social, e sua aportação ao bem-
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Página | 5 estar coletivo, e para que sua redistribuição se realize 

inspirada na satisfação geral.  

11.Promover o constante acesso aos níveis da vida da população, 

a consolidação do patrimônio econômico, social e cultural de 

cada povo.  

12.Assegurar a cada pessoa a oportunidade de um sitio no campo 

da produção, com retribuição adequada às suas necessidades 

individuais e familiares.  

13. Auspiciar e promover o conhecimento e gozo dos valores 

culturais e de uma sã recreação.  

14. Constituir um amparo eficaz contra os riscos, prevenindo-se 

na medida do possível e lutar com os melhores recursos contra 

doenças, invalidez, desemprego e subemprego; proteger a 

maternidade, o estado familiar, o curso da velhice e as 

necessidades criadas pela morte.  

15.Iniciar, desenvolver e ampliar as prestações familiares e 

sociais em favor do progresso individual, familiar, e da 

comunidade que se forme parte.  

16.Estimular a consciência de cooperação, de ajuda mutua, de 

solidariedade para as tarefas que exige o desenvolvimento das 

comunidades e dos povos, e enfatizar a ação para transformar 

a vida no campo, fazer o trabalho mais remunerado, atende-

lo nas contingências de seu trabalho, em suas doenças e nos 

riscos da sub-ocupação, da desocupação, da velhice e da 

morte.  

17.Em consequência, ampliar, na medida em que permitam as 

circunstâncias políticas, econômicas e jurídicas, o raio de ação 

dos seguros sociais em direção a uma concepção integral da 

seguridade geral, encorajando os novos fatores de bem-estar 

que seja possível realizar, em um ambiente de paz social, que 

permita avanços constantes a um fortalecimento da justiça 

social, destino último desta Declaração.  

 

México, D.F., 27 de setembro de 1960.  

Assinada por:  
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Página | 6 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos da America, Guatemala, 

Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, 

Uruguay, Venezuela.  

 

Organizações Internacionais:  

Conselho Administrativo da Organização Internacional do 

Trabalho, Escritório Internacional do Trabalho, Organização 

dos Estados Americanos, Organização Mundial da Saúde, 

Associação Internacional da Seguridade Social e Comitê 

Interamericano de Seguridade Social.  


