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Serão compartilhadas experiências na
 área de estatísticas de seguridade social

na América Latina e no Caribe

Inscreva-se aqui:
http://bit.ly/2Q88p8h

Haverá tradução simultânea para inglês e português
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Organizado por:



Apresentar aos países da América Latina e do 
Caribe o Painel Mundial de Dados da OIT sobre 
Proteção Social, bem como familiarizar os poten-
ciais utilizadores com as funcionalidades do 
mesmo.

Objetivo da atividade:

-

-

-

-

-

-

-

-

Países membros da Conferência Interamerica-
na de Seguridade Social (CISS).
Ministérios e instituições responsáveis pelas 
políticas de proteção social não contributiva da 
América Latina e do Caribe.
Ministérios e instituições responsáveis pelos re-
gimes e sistemas de saúde da América
Latina.
Institutos nacionais de estatísticas dos países 
da América Latina e do Caribe.
Institutos de pesquisa na área de proteção 
social e setor acadêmico.
Organizações das Nações Unidas que trabal-
ham na área da proteção social.
Organizações regionais que trabalham na área 
da proteção social.
Público interessado em estatísticas e indicado-
res de proteção social.

Público alvo:
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No contexto da Agenda 2030 e dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável (ODS), os 
países da América Latina e do Caribe devem 
intensificar seus esforços para melhorar 
seus sistemas nacionais de monitoramento 
e avaliação dos sistemas de proteção social. 
A implementação de sistemas estatísticos 
nacionais robustos de proteção social é uma 
condição necessária para assegurar o moni-
toramento adequado do progresso em nível 
nacional. Da mesma forma, a capacidade da 
comunidade internacional de monitorar o 
progresso na proteção social em nível global 
depende da capacidade dos sistemas esta-
tísticos nacionais de produzir dados confiá-
veis e oportunos.

A crise da COVID-19 ressaltou a grande ur-
gência de melhorar as estatísticas para mo-

Contexto:

nitorar o progresso no desenvolvimento dos 
sistemas de proteção social. A falta de siste-
mas estatísticos robustos, incluindo a escas-
sez e dispersão de dados em nível nacional 
sobre cobertura, gastos e financiamento 
das políticas de proteção social, coloca em 
risco o alcance das metas previstas na 
Agenda 2030 e requer ações para mel-
horá-los.

O Painel Mundial de Dados da OIT sobre 
Proteção Social fornece estatísticas detalha-
das em nível nacional e regional sobre várias 
dimensões dos sistemas de proteção social, 
incluindo indicadores-chave para monitorar 
os ODS em proteção social, de grande inte-
resse para os formuladores de políticas, ins-
tituições do setor e pesquisadores.

Lançamento do Painel 
Mundial de Dados da OIT 

sobre Proteção Social para a 
América Latina e o Caribe



Modalidade:
À distância, via

Inscreva-se através do link: 
http://bit.ly/2Q88p8h

Haverá tradução simultânea para inglês
e português

Após inscrever-se, você receberá um e-mail
de confirmação com as informações para
participar do evento.

PALESTRANTES
HORÁRIO
(hora local da

Cidade do México)
ATIVIDADES

Mónica Nuño
Diretora de Vinculação e Cooperação Internacional da CISS

Daisy Corrales Díaz
Diretora do CIESS

Shahra Razavi
Diretora de Proteção Social da OIT

Vinícius Pinheiro
Diretor Regional da OIT para a América Latina e o Caribe

Diego Terán
Especialista em Estatísticas da Área

de Pesquisa do CIESS

Fabio Durán Valverde
Chefe do Serviço de Finanças Públicas, Atuariais e Estadísticas,

Departamento de Proteção Social da OIT

Zhiming Yu
Oficial de Dados, Departamento de Proteção Social da OIT

Mauricio Hernández Ávila
Diretor de Prestações Econômicas e Sociais do

 Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) – México 

Ignacio Amigorena
Diretor Geral de Planejamento da

Administração Nacional de Seguridade Social (ANSES) – Argentina 

Marsha R. Lewis
Oficial de Estatísticas da

Junta Nacional de Seguros (NIS) – Granada 

9:00 – 9:10

9:10 – 9:20

9:20 – 9:50

9:50 – 10:10

Sessão de abertura

Introdução: O papel da estatística
na gestão dos sistemas de

seguridade social

Apresentação do Painel
Mundial de Dados da OIT

sobre Proteção Social

Experiências em matéria de
estatísticas da seguridade social
na América Latina e no Caribe 

Moderadora
Daisy Corrales Díaz

Diretora do CIESS

10:10 – 10:30Perguntas e respostas

Encerramento 10:30 – 10:35


