
   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Dirección Ejecutiva de Cooperación y Vinculación 

División de Cooperación 
  

 

  

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR     

 

 
 

Página | 1  

XXV Aniversario da Conferência Interamericana de Seguridade Social 

 

10-16 de setembro de 1967 

Lima, Peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista “Seguridade Social” n. 48  

Novembro – Dezembro de 1967  

México, D.F. 



   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Dirección Ejecutiva de Cooperación y Vinculación 

División de Cooperación 
  

 

  

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR     

 

 
 

Página | 2  

Ata de Lima 

 

As delegações assistentes aos atos comemorativos do XXV 

Aniversário da Conferência Interamericana de Seguridade Social declaram que:  

 

- Reconhecem que o princípio da Solidariedade, que deu origem aos 

trabalhos desta organização, com a finalidade de promover o desenvolvimento 

dos sistemas de seguridade social e de lograr um autêntico bem-estar dos povos 

americanos, baseado no conceito da dignidade da pessoa – do trabalhador, de 

sua família – segue sendo o fundamento primordial da ação presente e futura 

desta matéria.  

- Consideram necessário ratificar os objetivos das declarações, 

recomendações e resoluções da Conferência Interamericana de Seguridade Social 

e de seu Comitê Permanente, especialmente em quanto se refere a dignificação 

da pessoa, do trabalhador e sua família e a extensão e o aperfeiçoamento dos 

sistemas de Seguridade Social.  

- Estimam que a implantação dos seguros sociais nos países do 

Continente, tem significado o início da proteção e o bem-estar, em forma 

orgânica, da população principalmente – a economicamente ativa, assentando, 

assim, o início de uma política de Seguridade Social a longo prazo e de uma ação 

mais generalizada e integral, em conformidade com as orientações e os princípios 

que dirigem seu desenvolvimento.  

- Reconhecem que para conseguir, plenamente, os objetivos 

inicialmente previstos, será necessário renovar os esforços, revisar a luz da 

experiência colhida e da realidade do Continente dos atuais sistemas de 

Seguridade Social e formular novas soluções técnicas, financeiras e 

administrativas em relação com as condições prevalecentes nos países 

americanos; tendo em conta, não assalariada e aos demais núcleos de trabalho 

ainda carentes de proteção.  

- Reconhecem que para conseguir os fins que informam a Seguridade 

Social, é fator de suma importância lograr– o mais alto grau de eficiência técnica 

administrativa, para cujo – efeito e complementado a ação do Centro 

Interamericano de Seguridade Social, devem, em forma coordenada com este, 

desenvolver cursos nacionais de capacitação, o que, ainda, permitirá a mais 

racional aplicação de seus recursos.  
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adequada com as demais organizações internacionais interessadas nas matérias, 

a fim de conseguir uma utilização mais racional dos bens e serviços disponíveis, 

para alcançar, no prazo mais breve possível, um desenvolvimento econômico 

estritamente vinculado a progresso social que assegure o máximo bem-estar 

humano e a paz Social do Continente Americano.  

- Sinalizam aos efeitos precedentemente expressados, que os 

problemas que apresentam a extensão da Seguridade Social em meio rural e para 

os trabalhadores por conta própria, exigem outros dispositivos de ação social, de 

política econômica e de promoção da comunidade, que se dividem das bases 

normativas dos Seguros Sociais clássicos.  

- Consideram que a Seguridade Social forma parte inseparável de 

uma política do desenvolvimento integrado no econômico e no social e para 

conseguir uma contribuição mais efetiva dos regimes atuais nesse processo, é 

indispensável planificar sua ação, tendo como objetivo a necessidade de garantir 

uma redistribuição equitativa do produto nacional em benefícios dos fatores de 

mais baixos ingressos, e intensificar as medidas que guardam relação com o bem-

estar da família, e o melhoramento das condições de vida e de trabalho dos 

setores da população que participam no esforço produtivo nacional.  


