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AGENDA 

 Perspectivas e desafios para a Segurança Social 

 Síntese das Principais Medidas 2014-2017 

 



PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL 

1 

Aumentar 
a Receita 
em 30% 

2 

Aumentar 
o nº de 

Contribuint
es em 30% 

3 

Aumentar 
o nº de 

Segurados 
em 30% 

4 

Assegurar que 
a taxa de 

dependência 
seja igual ou 
superior a 9 

5 

Aumentar 
o nº de 

agências de 
atendiment

o em 8% 

6 

Assegurar 
o 

pagamento 
das 

prestações 
sociais aos 
efectivos 

titulares de 
direito 

7 

Fornecer  
23 mil 

horas de 
formação 

aos 
funcionário

s do INSS 

METAS GLOBAIS  

2014 a 2017 

    
                                               PLANO DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DA SEGURANÇA SOCIAL  

2014-2017 
 



Síntese das Principais Medidas 

Mais informação 
 
• Implementar campanhas junto ao cidadão e trabalhadores para promover maior 

consciencialização e sensibilização dos direitos e obrigações 
• Expandir os Serviços da Segurança Social aos Municípios 
• Promover o aumento da satisfação dos utentes do sistema, assegurando a 

prestação de serviços no menor tempo possível 
 

Cumprimento da lei 
 
• Implementar junto às Entidades Empregadoras e Contribuintes o novo sistema de 

Inscrição e Contribuição da Segurança Social, para promover o cumprimento das 
obrigações junto à Segurança Social 

• Reforçar a Capacidade inspectiva da Segurança Social 



Síntese das Principais Medidas 

Aumento da Arrecadação 
 

• Aumentar os níveis de cobertura pessoal 
• Aperfeiçoar o modelo de arrecadação e controlo da receita da Segurança Social  
• Implementar o programa de inscrição porta a porta para trazer voluntariamente 

novos contribuintes ao sistema 
• Implementar os Mediadores Locais 
• Aperfeiçoar a gestão da divida à Segurança Social 

 
Boa Gestão 
 

• Restruturar e implementar novas áreas funcionais do INSS 
• Melhorar os níveis de eficiência e eficácia do INSS 
• Dar continuidade ao programa formativo aos funcionários do INSS 
• Manter actualizado o parque tecnológico do INSS 
• Implementar x novos sistemas 
• Implementar medidas de controlo da despesa 



“Crescer Mais  

para  

Distribuir Melhor” 

Programa de Governo 2012-2017 


