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Declaração de Acapulco 

Resolução n.113. 

 

A XVI Assembleia Geral da Conferência Interamericana de Seguridade 

Social, comemorativa de seu quinquagésimo aniversário, reunida na cidade de 

Acapulco de 19 – 21 de novembro de 1992,  

 

Reafirmando o compromisso inscrito na Declaração de Santiago do Chile 

que dera origem, na qual se proclama que cada “país deve criar, manter e 

acrescentar o valor intelectual, moral e físico de suas gerações ativas, preparar o 

caminho das gerações vindouras e sustentar às gerações eliminadas da vida 

produtiva. Este é o sentido de uma seguridade social concebida como uma 

economia autentica e racional dos valores humanos” (1942).  

 

Considerando que ação concertada entre as organizações de seguridade 

social para apoiar seu desenvolvimento tem-lhe permitido em cinco décadas 

orientar a implementação, fortalecimento e desenvolvimento de suas instituições, 

assim como encarar as ameaças de seus atrasos, contribuindo com a sua doutrina 

e sua pratica com o objetivo de que se converta em eixo de políticas de 

desenvolvimento social e como direito inalienável do ser humano.  

 

Reconhecendo a vigência dos princípios básicos da seguridade social 

consagrados em suas declarações, resoluções e recomendações, cuja prática 

reclama novos compromissos e esforços das instituições dos países do continente.  

 

DECLARA que:  

 

Primeiro – Os princípios da seguridade social que dão uma dimensão 

solida e inconfundível de instrumentos que sustenta a política social e concebe a 

proteção da população na solidariedade, universalidade, equidade e 

subsidiariedade do Estado moderno, colaborando com a conquista dos fins do 

bem-estar e integração social.  

 

Segundo – A proteção social, longe de diminuir, deverá incrementar-se, 

visando cumprir com seus objetivos originais e atenuar aqueles efeitos negativos 

que resultam da reconversão econômica, em especial aos grupos mais vulneráveis 
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da sociedade, em particular mulheres, desvalidos, populações indígenas e tribais 

e a população de ingressos médios que tenha sofrido o maior impacto; assim 

como, a importância dos atuais programas de seguridade social, como base e 

ponto de partida, para o estabelecimento de redes de segurança que ofereçam 

respostas à estes grupos.  

 

Terceiro – Os programas dirigidos a brindar atenção à saúde dos 

habitantes de um país e lhes proporcionar prestações econômicas para cobrir suas 

necessidades básicas, constituem elementos prioritários do desenvolvimento, e 

por tanto devem formar parte de qualquer política de mudança estrutural, não só 

na etapa de transição, se não nas etapas futuras em que se alcance o crescimento 

sustentável das econômicas.  

 

Quarto – É irrenunciável a responsabilidade dos Estados na estruturação 

dos programas de seguridade social, com independência das políticas e das 

estratégias que escolha cada país, que dependerá de suas características 

econômicas, demográficas, políticas e sociais.  

 

Quinto – Sendo a seguridade social um instrumento a serviço da justiça 

social, seus propósitos, princípios, organização e realizações devem se divulgar 

amplamente, de tal forma, que os povos americanos adquiram uma solida 

consciência do que ela representa para seu progresso, sua segurança e seu bem-

estar.  

 

Sexto – Tendo isto em vista, é preciso incrementar os programas de 

educação a todos os níveis de ensino do que é, faz e significa a seguridade social, 

como fator determinante integral das nações americanas; nesta promoção, 

devem participar conjuntamente todos os setores sociais, e em especial, as 

instituições de seguridade social.  

 

Sétimo – A seguridade social deve ter sistemas financeitos e atuariais em 

curto, médio e longo prazo, harmonizados com os programas macroeconômicos 

de cada país, e cujos recursos devem prioritariamente se orientar para o alcance 

de seus objetivos sociais, o que favoreceria o cumprimento das prioridades do 

desenvolvimento.  

 



   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Dirección Ejecutiva de Cooperación y Vinculación 

División de Cooperación 
  

 

  

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR     

 

 
 

Oitavo – A seguridade social deve desenvolver mecanismos para estender 

sua cobertura, tanto no setor formar como no setor estruturado da economia, os 

que devem se elaborar a partir das reais necessidades dos grupos a cobrir, e cujas 

prioridades devem se determinar com sua participação e em congruência com 

programas de assistência social e solidariedade.  

 

Noveno – Sustentam que para a seguridade social é um imperativo 

conseguir sistemas modernos de administração, eficientes e transparentes, que 

se traduzem em melhores benefícios para a população coberta, e estimulem a 

confiança, somando os esforços e vontades dos setores público, privados e social.  

 

Décima – Endossa que toda reforma, restruturação e harmonização da 

seguridade social com o modelo de desenvolvimento econômico que cada país 

adote, deve se fundamentar na consolidação das instituições de seguridade social 

e dos mecanismos de gestão, supervisão e controle que colaboram a incrementar 

permanentemente seus níveis de eficiência em benefício da população.  

 

Ao subscrever esta Declaração, as instituições de seguridade social da 

América conscientes do início de uma nova etapa, que reforçara os vínculos de 

solidariedade entre os países da América, para alcançar o ideal da seguridade 

social à que todos aspiramos.  

 

 

Signatários 

Antígua e Barbuda 
Antigua e Barbuda Social Security 

Board 

Argentina 

Ministério do Trabalho e Seguridade 
Social  

Instituto Municipal de Previdência 
Social 

Barbados  National Insurance Board 

Belize Belize Social Security Board 

Bolivia Instituto Boliviano de Seguridade 

Social 

Brasil  Ministerio da Previdencia Social  

Chile Caixa de Compensação dos Andes  
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Colômbia 

Superintendencia de Subsidio 

Familiar  

Caixa Colombiana de Subsidio 

Familiar  

Costa Rica Caixa Costarriquense de Seguro 

Social              

Cuba Comitê Estatal de Trabalho e 

Seguridade Social 

Dominica Dominica Social Security Board 

Equador Instituto Equatoriano de 

Seguridade Social  

El Salvador 

Instituto de Previdência Social da 

Força Armada 

Instituto Salvadorenho de Seguro 

Social  

Estados Unidos da America Social Security Administration  

Guatemala Instituto Guatemalteco de 

Seguridade Social 

Haiti Embaixada de Haiti no México  

Honduras 

Instituto Hondurenho de Seguro 

Social  

Instituto Nacional de 

Aposentadorias e Pensões dos 

Empregados e Funcionários do 

Poder executivo (INJUPEMP – sigla 

em espanhol)  

British Virgin Island Social Security Board 

México 

Instituto Mexicano de Seguridade 

Social 

Instituto de Seguridade Social para 

as Forças Armadas mexicanas 



   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Dirección Ejecutiva de Cooperación y Vinculación 

División de Cooperación 
  

 

  

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR     

 

 
 

Instituto de Seguridade e Serviços 

Sociais para os trabalhadores do 

estado  

Sistema para o desenvolvimento 

integral da família 

Nicarágua Instituto Nicaraguense de 

Seguridade Social e Bem-estar 

Panamá Caixa de Seguro Social 

Peru  Instituto Peruano de Seguridade 

Social 

Puerto Rico  Fundo de Seguro do Estado  

República Dominicana 

Instituto de Auxílio e Moradias 

Instituto Dominicano de Seguro 

Social 

Saint Christopher  Social Security Board 

Saint Kitty and Nevis   

Trinidad e Tobago The National Insurance Board 

Uruguay 

Banco de Previdência Social  

Caixa de Aposentados e pensões de 

Profissionais Universitários 

Caixa Notorial de Aposentados e 

Pensões 

Canadá Department of Nacional Health and 

Welfare 

 

 

 


