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“Quais são os actuais níveis de
solidez do Sistema de Protecção
Social Obrigatória e as suas
perspectivas de desenvolvimento?”

1.

Enquadramento

A celebrar o seu 10º aniversário,

No âmbito do Programa de

Estas foram as principais

a lei de Bases da Protecção

Qualidade e Sustentabilidade da

questões que o Workshop sobre

Social - Lei Nº 7/2004, é o

Segurança Social iniciou-se a

a Protecção Social Obrigatória:

momento de observar a actual

implementação do instrumento

Níveis de Solidez e Perspectivas

situação da Protecção Social

que o operacionaliza - Plano de

de Desenvolvimento procurou

Obrigatória e apresentar à

Sustentabilidade e Gestão da

responder.

sociedade, de forma clara

Segurança Social. Olhar para

e objectiva, os avanços

trás, permite-nos compreender

alcançados neste nível de

o presente, e avaliar se a

protecção social, que têm

estratégia preconizada é a mais

merecido o reconhecimento

adequada face aos grandes

das entidades empregadoras

desafios a defrontar.

e dos beneficiários directos,
nomeadamente, dos segurados,

Quais foram os investimentos

dos pensionistas e das suas

do Executivo nos últimos 10

famílias.

anos para o desenvolvimento da
Protecção Social Obrigatória?
Quais são os actuais níveis
de solidez do Sistema de
Protecção Social Obrigatória
e as suas perspectivas de
desenvolvimento?
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A contemporânea valorização e relevância deste
tema mobilizou mais de 400 participantes ao evento,
dos mais diversos quadrantes da sociedade, em
particular representantes do poder legislativo e judicial;
representantes dos departamentos ministeriais;
representantes dos Governos Provinciais; membros
do Conselho Nacional de Segurança Social do INSS;
gestores de instituições do sistema da Protecção Social
Obrigatória, dos Fundos de Pensões e de Associações
Mutualistas; representantes da Agência de Supervisão e
Regulação de Seguros; representantes de Sindicatos, de
Associações Patronais e Profissionais; representantes
de entidades religiosas; Representantes de grandes
empresas; Empresários; Chefes dos Serviços
Provinciais e Municipais do INSS; Funcionários do
MAPTSS e das entidades tuteladas.
Nenhum sistema nasce perfeito. O seu
aperfeiçoamento deve ser uma preocupação
permanentemente. Ao juntar neste Evento os principais
representantes da sociedade angolana, procura-se
reflectir colectivamente sobre os desafios a enfrentar,
a fim de garantir, cada vez mais, um sistema de
Segurança Social sólido, sustentável e que proteja
todos os trabalhadores e suas famílias.

2.

AUMENTO DA COBERTURA DA PROTECÇÃO
SOCIAL OBRIGATÓRIA EM ANGOLA:
ÂMBITO DE APLICAÇÃO PESSOAL E MATERIAL

A Protecção Social em Angola abrange três grandes
áreas: a protecção social de base ou assistencial, a
protecção social obrigatória ou de previdência e a
protecção social complementar ou facultativa.

Nos últimos dez anos, a partir da
publicação da Lei de Bases n.º
7/2004, de 15 de Outubro, e num
contexto de estabilidade política
e social, foi feito um esforço
muito significativo para alargar
o âmbito pessoal e material,
com destaque para a ampliação
da cobertura do sistema aos
trabalhadores por conta própria
e aos membros de ordens
religiosas reconhecidas.

evolução do alargamento do sistema entre 1991 e 2014: âmbito pessoal
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Quanto ao âmbito material
foi revista toda a legislação

evolução do alargamento do
sistema entre 1992 e 2014: material

nos diversos eixos de
protecção (maternidade,
encargos familiares,
morte e velhice) e criadas
novas prestações
sociais: o subsídio de
aleitamento; o subsídio
de pré-maternidade;
e o regime jurídico da
reforma antecipada para
funcionários públicos que
exerçam cargos de chefia
(medida transitória).

evolução do alargamento do sistema entre 1992 e 2014:
PRESTAÇÕES SOCIAIS VIGENTES EM 2014
Estas medidas visaram,
numa década, cumprir
objectivos muito
importantes para a solidez
do sistema de segurança
social angolana:
aumentar a cobertura de
trabalhadores, através da
criação e implementação
de novos regimes;

11

aumentar o número de contribuintes mais de 6 vezes (de 12.000 para cerca de 96.000) e de segurados
para o triplo (de 451.000 para cerca de 1.300.000 ); aumentar o número de beneficiários, em particular
de pensionistas para cerca do dobro (de 52.000 para cerca de 98.000) e possibilitar uma maior oferta
de prestações sociais ao longo do ciclo de vida dos trabalhadores.

evolução do SISTEMA DE
SEGURANÇA SOCIAL
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Contudo, não foi apenas
pretendido um aumento
exponencial dos
principais indicadores
de solidez do sistema
(mais contribuintes,
mais segurados e mais
pensionistas). Visou-se
e conseguiu-se melhorar
significativamente o nível
de protecção concedido
aos beneficiários
aumentando o valor das
prestações pagas em
especial aos beneficiários
em situação mais
vulnerável (aumentando,
por exemplo, o abono
de velhice e a pensão
mínima de reforma
mais de 6 vezes - de
1.777kz, em 2004, para
15.003kz, em 2014; e
de 3.886kz, em 2004,
para 18.922kz, em 2014,
respectivamente); e
aumentando para mais
do dobro o valor médio
das pensões pagas de
28.208kz, em 2008, para
65.833kz em 2014.
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AUMENTO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES SOCIAIS: VELHICE

No mesmo sentido

impacto verificado com o aumento do valor do
subsídio de aleitamento

foi alargado
o período de
concessão (de
1 para 3 anos)
do subsídio de
aleitamento e
foram aumentados
em cerca de
5 vezes e
escalonados em
função do salário
os valores pagos a
título de subsídio
de aleitamento e de
abono de família,
com vista a dar
mais apoio aos que
menores posses
têm (ou seja os

IMPACTO VERIFICADO COM O AUMENTO DO VALOR DO
ABONO DE FAMÍLIA

beneficiários que
recebam até 5
salários mínimos
nacionais).
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aumento do valor dos subsídios de aleitamento e
abono de família, a partir de 2011

16

Mas apesar do sucesso no

de 35 salários mínimos nas

alargamento do sistema e

pensões, implementaram-se

na concessão de melhores

provas de vida para pensionistas

prestações, em especial aos

e medidas de controlo de

trabalhadores com rendimentos

pagamentos indevidos dos

mais baixos, não se descuraram

subsídios de aleitamento e

as medidas de controlo da

instituiu-se a bancarização do

despesa com prestações sociais.

pagamento das prestações

Instituiu-se o tecto prestacional

sociais a nível nacional.

17

MEDIDAS DE CONTROLO DA DESPESA
COM PRESTAÇÕES SOCIAIS
Implementaram-se acções operacionais
promotoras dos contribuintes cumprirem com
as suas obrigações quanto à inscrição dos
trabalhadores e pagamento das contribuições,
com destaque para o processo electrónico da
Inscrição, a Folha de Remunerações On-line e a
Guia Pagamento Simples.

1. Tecto prestacional nas
prestações diferidas
(Pensões): 35 salários
mínimos;

2. Implementação do princípio

de diferenciação positiva nas
prestações familiares, em
particular nos subsídios de
aleitamento e abono de família;

3. Manutenção de Direito Anual

às prestações sociais de curta e
longa duração:

a.

Pensões de Velhice
(Prova de Vida),

b.

Pensões de Sobrevivência
(Prova de Vida),

c. Subsídio de aleitamento e
Abono de Família;

4. Bancarização das Prestações
Sociais a nível nacional.
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aumento do valor dos subsídios de aleitamento
e abono de família, a partir de 2011

1992-2004

2004-2014

processo manual

processos assentes em tecnologias
de informação e telecomunicações

• Boletim de identificação
dos contribuintes
• Modelo de Identificação
dos beneficiários
• Obrigatoriedade dos
beneficiários apresentarem
provas de vidas anuais

• Cartões Segurados,
contribuintes e
pensionistas
• Kit Nova Inscrição
• Folha de Remunerações
On-line
• Guia Pagamento Simples
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Todas estas medidas permitiram

assume com o futuro. E esse

capítulo 3 “Gestão Financeira,

um crescimento sólido e robusto

compromisso tem sido fielmente

Patrimonial e Actuarial da

do sistema. A sustentabilidade

cumprido uma vez que as

Protecção Social Obrigatória”).

financeira foi, é e será sempre

receitas apresentam-se sempre

a principal preocupação e o

muito superiores às despesas

principal compromisso que se

(Conforme será apresentado no

EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL

O Sistema de Protecção Social Angolano é, por todos estes factores, um
sistema sólido que tem promovido activamente a melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos e que assenta em medidas que asseguram uma melhor e
mais equitativa distribuição do rendimento nacional.

20

O Sistema de Protecção Social
deve promover a melhoria
da qualidade de vida dos
cidadãos, assente em medidas
que assegurem uma melhor
distribuição do rendimento

Os Sistemas de Protecção Social dependem fortemente do

nacional.

Crescimento Económico do País.

SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL

1. Aumento da cobertura de

Trabalhadores, através da criação e
implementação de novos regimes;

2. Aumento do número de

contribuintes e segurados;

3. Aumento do número de

beneficiários, em particular de
pensionistas;

4. Maior oferta de prestações sociais
ao longo do ciclo de vida dos
trabalhadores;

5. Melhoria significativa do valor das
prestações sociais atribuídas,
com impactos assinaláveis nos
rendimentos das famílias;

6. Implementação de medidas

efectivas de controlo da despesa;

7. Robustez e sustentabilidade

financeira, uma vez que as receitas
apresentam-se muito superiores às
despesas ao longo do período.
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3.

Gestão Financeira, Patrimonial e
Actuarial da Protecção Social Obrigatória

A gestão da Protecção Social
Obrigatória visa directamente
o controlo e/ou mitigação dos
riscos a que este sistema está
exposto. O grande desafio está,
pois, na determinação do melhor
e mais adequado modelo de
gestão financeira, patrimonial e,
fundamentalmente, actuarial.
Estes três pilares, fundamentais
a uma Instituição com o cariz
do INSS, são os alicerces para a
garantia da eficácia, eficiência,
solidez, sustentabilidade e
mitigação do risco do Sistema de
Protecção Social Obrigatória.

A Gestão Financeira
A Gestão Financeira desempenha

impõe. Por outro lado, serve de

Actualmente o INSS adopta

dois papéis fundamentais na

Complemento ao financiamento

os mais modernos processos

garantia da eficiência, eficácia

do sistema, através da captação,

e procedimentos de gestão

e sustentabilidade do Sistema

aplicação e controlo dos recursos

financeira, dispondo de um

de Protecção Social Obrigatória.

financeiros existentes.

quadro de funções claramente

Por um lado, serve de Suporte

definidas segregadas e

às áreas operacionais através da

Neste contexto, consciente da

independentes, mas integradas

gestão dos recursos disponíveis e

necessidade de actualização

com as funções das restantes

cria as condições mais favoráveis

e integração dos processos

áreas funcionais da instituição,

para as áreas operacionais

de gestão, o INSS encetou

com equipas de trabalho

crescerem e melhorarem a sua

um trabalho profundo de

organizadas e disciplinadas.

capacidade de resposta, perante

modernização da sua função

o ritmo que o crescimento do País

financeira.

actualmente a área financeira está actualizada e integrada nos
mais modernos processos de gestão
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“A modernização da
situação da gestão
Estabeleceu-se, igualmente, um

Hoje, o INSS responde

quadro sistematizado para a

formalmente pelo Planeamento,

Gestão de Tesouraria e adoptou-

através do Modelo Orçamental

se uma ferramenta de ALM

Público; pela Execução, através

(Asset Liability Management).

do Modelo Operacional; e pelo
Reporte, através do Modelo

A modernização da situação da

de Reporte formal.Tem a

gestão económica e financeira

sua actividade controlada e

do Instituto melhorou a sua

monitorizada pelo Ministério

transparência e o seu quadro

da Tutela e pelo Ministério

de responsabilidade e de

das Finanças, como entidades

compromisso, alargando-o a

externas, assim como pelos

entidades externas e internas.

órgãos de gestão interna e os

económica e financeira
do Instituto melhorou
a sua transparência
e o seu quadro de
responsabilidade e de
compromisso.”

órgãos operacionais internos.
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Em qualquer destes Modelos

Neste contexto, analisando

em bens de investimento, para

o objectivo do Instituto está no

alguns indicadores no período

mais tarde garantir a geração

registo, na gestão e na avaliação

de 2008 a 2014, verificamos

de fluxos financeiros adicionais,

das operações económicas e

que a variação do valor dos

como complemento ao sistema

financeiras, independentemente

Investimentos em Activos Fixos

de sustentabilidade.

do grau de liquidez de cada uma.

foi de 30%, a variação do valor
dos Bens de Investimento foi

O reforço desta posição do

O resultado da gestão cuidada

de 48%, a rentabilidade dos

Instituto está assegurado

e sustentada realizada está

Investimentos foi de 12% e a

com o valor que o Fundo de

patente no crescimento do

variação da Rentabilidade dos

Reserva dispõe, representando

investimento realizado pelo

Investimentos foi de 21% no

actualmente cerca de 3% do PIB

Instituto e pela sustentabilidade

mesmo período, o que espelha

Nacional.

da Protecção Social suportada

a preocupação do Instituto em

pelo Fundo de Reserva.

investir, fundamentalmente

crescimento do investimento realizado pelo instituto e
sustentabilidade apoiada pelo fundo de reserva
dados referentes ao período:
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A Gestão Patrimonial
A Gestão Patrimonial, outro

Nesta área foram introduzidas

aos custos de manutenção, ao

pilar da gestão do Sistema de

melhorias significativas.

valor da depreciação e ao registo

Protecção Social, garante a

Hoje é possível a geração e a

do abate, e é possível ainda a

gestão dos investimentos de

manutenção da informação

correspondente integração com

médio e longo prazo, traduzidos

relativa aos bens patrimoniais

a gestão dos bens patrimoniais.

nos Activos Patrimoniais

no que concerne ao cadastro

do Instituto, os bens de

dos bens, à respectiva avaliação,

utilização própria e os bens de
investimento.

actualmente a gestão patrimonial, rege-se pelas boas
prácticas vigentes para a área

28

Foi realizado um trabalho de
fundo que partiu da constituição
de um núcleo funcional dedicado

O PARQUE PATRIMONIAL DO INSTITUTO NA SUA
MAIORIA NÃO SE ENCONTRAVA INVENTARIADO,
NEM AVALIADO

a esta gestão e da definição e
implementação de processos
e procedimentos adequados a
garantir a eficácia e eficiência
da gestão patrimonial. Tendo
por base este ponto de partida,
procedeu-se à inventariação
física, etiquetagem e avaliação
de todo o parque imobiliário
do Instituto, integrou toda a
informação patrimonial com
a contabilidade e a gestão de
bens patrimoniais, e garantiu a
sistematização da gestão dos
bens patrimoniais, o que inclui a
informação referente à aquisição,
conservação e reparação dos
bens patrimoniais, assim como
inclui ainda a informação relativa

Etiqueta de Identificação Patrimonial aplicada
em todos os equipamentos.

à elaboração de cadernos
de encargos destinados aos
concursos de adjudicação de
obras.

29

Foi constituída uma equipa, composta por dois grupos de trabalho, que
se dedicou a tempo inteiro a inventariar, etiquetar e avaliar o conjunto
de Bens Patrimoniais

30

A responsabilidade da Gestão Patrimonial é muito grande, perante órgãos internos da
instituição responsáveis pelos investimentos, face à necessidade permanente de identificação
dos bens Patrimoniais existentes e correspondente valorização.

O Resultado do esforço da

inventariação, etiquetagem e

e através da implementação

modernização e capacitação

avaliação de todo o património

dos processos padronizados

da área da gestão patrimonial

do Instituto, num total de

e transparentes de compra de

revelou-se, entre 2011 e 2014,

14.209 bens, distribuídos por

bens e serviços, em todos os 18

através da consolidação da

40 balcões em todo o País,

Serviços Provinciais.
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A Gestão Actuarial
A Gestão Actuarial
visa dimensionar
os compromissos
da Protecção
Social Obrigatória,
determinar o plano de
custos da Instituição,
projectar a evolução
de receitas e despesas
e, fundamentalmente,
proporcionar o
equilíbrio financeiro e
actuarial do sistema,
avaliando e prevendo
as necessidades de
financiamento actuais
de modo a suportar
os compromissos
do sistema para
com os pensionistas
e segurados no
futuro, por via do
conhecimento
histórico de
distribuições
estatísticas e
pressupostos
financeiros.
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resultados da avaliação actuarial
população protegida

“A Gestão Actuarial visa
dimensionar os compromissos
da Protecção Social Obrigatória,
determinar o plano de custos
da Instituição, projectar
a evolução de receitas e
despesas e, fundamentalmente,
proporcionar o equilíbrio
financeiro e actuarial do
sistema.”
Este instrumento é fundamental

das obrigações de natureza

consideradas adequadas para o

para o fornecimento de

previdencial, quer já instituídas

nível de crescimento económico

informações estratégicas

quer a instituir, de modo a dar

e de desenvolvimento social de

que permitam, à Tutela, o

resposta às necessidades de

cada período.

planeamento de longo prazo

protecção social obrigatória

manutenção do plano

* As informações relativas ao ano de 2014 são estimadas.
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resultados da avaliação actuarial EVOLUÇÃO DO FUNDO

Esta gestão permite hoje analisar os índices de solidez financeira do sistema de protecção social obrigatório
angolano e determinar a sustentabilidade do mesmo no curto prazo, face aos rácios apresentados no gráfico acima e,
fundamentalmente, em razão do fundo acumulado até 2014.
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Todos os esforços direccionados

com as ameaças normais

e despesas projectadas para

à solidificação e sustentabilidade

destes sistemas. O sistema

2021, investindo no aumento

do sistema de protecção

está hoje preparado para

do número de segurados e

social obrigatória permitem

actuar na prevenção da

contribuintes inscritos no

hoje ter instrumentos de

excessiva elevação dos custos

sistema e na prevenção e

planeamento e de alerta que

projectados, evidenciada na

punição das tentativas de fraude

permitem lidar adequadamente

inversão das curvas de receitas

no recebimento de prestações.

AMEAÇAS

1. Elevação do custo do

DESAFIOS

1. Aumentar o número de

plano evidenciada na

contribuintes e segurados,

inversão das curvas

principalmente, em face dos

de receitas e despesas

resultados parciais do censo de

projectadas para 2021;

2014, a partir da implementação

2. Baixo número
de segurados e
contribuintes inscritos
no sistema;

3. Tentativa de fraude
no recebimento de
prestações.

do “Programa de Inscrição
Porta a Porta” e o “Serviço de
Mediadores Locais da Segurança
Social”;

2. Gerir a dívida activa dos
contribuintes e implementar
acções de cobrança
administrativa e judicial.

35
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Foram estes instrumentos

atingir os desafios necessários

capacitação e modernização de

de gestão modernos que, em

à sustentabilidade do sistema

serviços internos de inspecção,

conjunto com outros dados

com programas já previstos para

de gestão da dívida activa dos

essenciais, como os resultantes

o futuro próximo de “Inscrição

contribuintes e de cobrança

dos dados provisórios do censos

Porta a Porta” e “Mediadores

administrativa e judicial dos

2014, permitiram direccionar

Locais da Segurança Social”

valores em dívida.

os esforços do INSS para

e com o investimento na

37

4.

Expansão da Rede de Serviços do INSS:
municipalização, agências de prestação
de serviços e postos de atendimento em
serviços públicos integrados.
O atendimento é uma área de
vital importância na estrutura
de funcionamento do Instituto
Nacional de Segurança Social,
não apenas por ser um serviço
público de proximidade ao
cidadão, mas também por ser
um dos principais canais de
comunicação entre o cidadão
e o INSS. É aqui que se forma a
primeira imagem que o utente
tem dos serviços prestados e a
sua qualidade.

TELEFÓNICO

Recebemos 242.692
ligações telefónicas
nos últimos 4 anos.

PRESENCIAL

Realizamos mais de

1,5 milhão

WEB

Nos últimos 3 anos
respondemos a mais

de atendimentos

de 5

mil emails e

presenciais nas

falámos com mais de

Agências e Postos

185 utentes no chat a

de Atendimento do

cada mês.

INSS.

A Expansão da rede de serviços
do INSS iniciada desde 2004,
mais do que uma determinação
estratégica, vem dar resposta
aos utentes da Segurança Social
espalhados por
todo o país.
O surgimento das Agências
de prestação de Serviços
foi o primeiro passo de uma
série de esforços conjugados
cujo objectivo principal foi o
de aproximar cada vez mais
a Segurança Social dos seus
utentes e ao cidadão.
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O objectivo da municipalização
das agências do INSS é promover
o acesso e a proximidade dos
cidadãos à Segurança Social em
todo o território nacional.
JUSTIFICATIVAS PARA A
IMPLANTAÇÃO DOS SMINSS
O Atendimento do INSS está hoje
presente de Cabinda ao Cunene
com uma série de serviços
orientados para os utentes e

1. Concentração demográfica;
2. Potencial de crescimento

com a máxima atenção aos mais

económico a curto e médio

diversos aspectos que compõem

prazo;

um atendimento de qualidade.

3. Políticas de desenvolvimento
conduzidas pelo Governo;

4. Localização e infraestrutura
que correspondam ao
conceito de proximidade do
cidadão.

42

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Agências

POSTOS DE ATENDIMENTO

- SIAC’s

- Icolo e Bengo;

- Ganda;

- ZEE;

- Matala;

- Caála;

- Talatona.

- Negage;

- Cacuso;

- Tômbwa;

- Cacuaco;

- Waku Kungo;

- Buco Zau;

- Cambambe;

- Cacolo;

- Luanda: Cazenga,
Zango,
Talatona
- Benguela,
- Saurino,
- Cabinda,
- Uige,
- Malange,
- Caxito,
- Huambo.

- GUE;
- BUE.
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Em menos de 10 anos a
Segurança Social conseguiu
implementar 3 (três) Canais de
Atendimento: o Atendimento
Presencial – Agências e ao
Domicilio; o Atendimento
Telefónico; o atendimento Web
(Email e Chat). Em menos de
10 anos a Segurança Social
conseguiu disponibilizar aos
seus utentes 32 Agências de
Atendimento a nível nacional,
com elevados níveis de
prestação de serviços.
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Todo esse esforço de expansão
da rede de Serviços está
directamente associado às

MONITORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

iniciativas que concorrem para
o mesmo fim, procurando a
padronização dos espaços de
Atendimento ao Público (imagem,
uniformização, e procedimentos),
a humanização dos Serviços, e
principalmente, a qualificação
dos funcionários que lidam
directamente com o público.

1. Garantir a qualidade dos
serviços prestados nas
Agências de Atendimento;

2. Acompanhar os indicadores de
Desempenho de Atendimento;

3. Monitorizar a abertura e
encerramento das Agências.
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A qualidade alcançada pelos
serviços de Atendimento da
Segurança Social, publicamente
reconhecida, é fruto do forte
investimento na qualificação
dos seus funcionários, os quais
participam permanentemente em
acções de formação contínuas
em sala de aula ou no próprio
local de trabalho. Paralelamente,
foi constituída a Academia do
INSS, que desde a sua origem
integra a Escola do Atendimento.
O investimento do Executivo na
Protecção Social Obrigatória é
inquestionável e o Atendimento
da Segurança Social afigura-se
como uma das componentes
mais visíveis e expressiva junto
dos contribuintes, segurados,
pensionistas e do cidadão.
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5.

Gestão Documental e do Arquivo do INSS
O sistema de segurança social obrigatória é, como não
podia deixar de ser no actual estado de desenvolvimento
tecnológico, um sistema burocrático de concessão de
benefícios sociais que radica na análise de documentos
e de declarações que usam, essencialmente, em suporte
físico (papel).
A documentação gerada e recebida representa um
volume anual de cerca de 2 milhões de documentos
cujos procedimentos e instrumentos de suporte
para a classificação, gestão, arquivo e destruição (ou
conservação histórica) após o fim do ciclo de vida tiveram
de ser definidos, criados e implementados.
Face à volumosa circulação de papel que se verificava
e perspectivando o seu aumento no curto prazo, o INSS
optou por desenvolver uma solução global de “Gestão
Documental e Arquivo” – GEDAR visando alcançar e
melhorar a eficiência e eficácia da tramitação do ciclo de
vida dos documentos no INSS.

GESTÃO DOCUMENTAL | ORGANIZAÇÃO
Actualmente o INSS recebe e produz, em média, 1.705.600
documentos por ano, na sua grande maioria em formato de papel.

Ao Instituto é agora possível

processos claramente definidos,

à informação e à produção

proceder à digitalização,

com o intuito de promover a

de documentos e, recuperar

classificação e arquivo dos

diminuição da circulação de

o histórico de documentos

documentos de acordo com

documentos em papel dentro da

arquivados.

normas, procedimentos e

Instituição, optimizar o acesso

A recuperação do histórico, uma das funções relevantes do sistema implementado, passa pela alocação de
recursos do INSS às diferentes localizações onde existem documentação a recuperar: Sede INSS e CLT.
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Esta iniciativa ultrapassou

Físico inteligente, constituir

migração dos dados já existentes

largamente a mera digitalização e

o próprio Arquivo Físico para

num sistema aplicacional para

armazenamento dos documentos

armazenar a documentação

o actual sistema (GEDAR) e,

em papel. Foi necessário

em papel, criar um sistema de

garantir a Recuperação do

proceder à especificação do

geração de etiquetas com código

Histórico Documental bem como

Regulamento Arquivístico,

de barras para etiquetar as caixas

a disponibilização de um arquivo

efectuar a implementação de um

que armazenam a documentação

digital.

Sistema de Gestão de Arquivo

já digitalizada, garantir a
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GESTÃO DOCUMENTAL | ORGANIZAÇÃO
O modelo de
execução do
sistema pensado
para o futuro
assenta num
conjunto de
objectivos e
pressupostos
que preconiza
uma solução
de longo prazo
que maximiza
eficiência da
função de gestão
documental.

O modelo de gestão documental e arquivo tem como grandes
objectivos e princípios orientadores:
- Redução do volume de

- Redução da variedade de

documentação gerida pelo

documentos e procedimentos

repetições), bem como um

Instituto.

actualmente implementados,

maior conrolo e monitorização

através da definição de

das transferências de

procedimentos de gestão

documentos entre áreas e

documental e arquivo mais

entre arquivos.

eficientes (por exemplo,
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com menos redundâncias e

“(...) foram tratados
1.100.000 documentos,
utilizados na Área de
Segurança Social em
4 Macro Processos”.
A necessidade de organização

e responder atempadamente

já alguma documentação,

de todos os aspectos logísticos e

a pedidos de consulta devido

foi necessário harmonizar a

procedimentais para o tratamento

a limitações nos critérios de

organização utilizada e gerir o

e armazenamento dos

armazenamento e nos espaços

armazenamento de documentos

documentos era premente. Era

disponíveis para arquivo.

avulsos não classificados e/ou
ilegíveis o que resultou numa

crescente a dificuldade das várias
áreas de produção e suporte em

No Centro de Logística, onde

maior complexidade para a

armazenar os documentos físicos

a partir de 2011 se arquivava

recuperação do histórico.

GESTÃO DOCUMENTAL | RESPONSABILIDADE
O Sistema
de Gestão
Documental e
Arquivo intervém
sobre três áreas
fundamentais do
funcionamento
do Instituto:

A título exemplificativo, foram

Classes Documentais, com 63

pedidos de prestações e folhas

tratados 1.100.000 documentos,

Tipos de Documentos diferentes.

de remuneração da área da

utilizados na Área de Segurança

Foram, ainda, arrumadas cerca

Segurança Social.

Social em 4 Macro Processos,

de 1200 caixas com mais de 100

para os quais foram definidas 19

mil documentos referentes a
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GESTÃO DOCUMENTAL | RESULTADOS
A título exemplificativo, no Centro de Logística (CLT), numa primeira fase, foram arrumadas
cerca de 1200 caixas com mais de 100 mil documentos referentes a pedidos de prestações e
folhas de remuneração da área de Segurança Social.
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Na área de Contabilidade e Administração,
foram tratados 196.050 documentos,
utilizados em 8 Macro Processos, para
os quais foram definidas 47 Classes
Documentais, com 107 Tipos de
Documentos distintos.

GESTÃO DOCUMENTAL | RESULTADOS
Dados de referência sobre a dimensão do trabalho envolvido. 196.050 documentos
CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO
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Na área de Recursos Humanos, os dados de referência sobre a dimensão do trabalho desenvolvido, centrase em 67.690 documentos. Nesta área foram identificados 10 Macro Processos, para os quais foram
definidas 49 Classes Documentais, contendo estas, 224 Tipos diferentes de Documentos.

GESTÃO DOCUMENTAL | RESULTADOS
Dados de referência sobre a dimensão do trabalho envolvido. 67.690 documentos
RECURSOS
HUMANOS
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Como base deste processo

diferentes localizações onde

acumulação de funções, na

de organização, e sendo a

existe documentação a recuperar,

actividade de recuperação do

recuperação do histórico uma

Sede do INSS e CLT (Centro

histórico.

das funções mais relevantes

de Logística) e colaboradores

para o sistema implementado,

nomeados em cada uma das

o Instituto alocou recursos (41)

áreas funcionais (Pivots) que

em exclusivo ao projecto e às

participam, em regime de

As melhorias implementadas e

INSS (aproximadamente 1400/

projectadas para o curto prazo

mês), encontram-se também

permitem projectar que no futuro

outros formulários preenchidos

o volume de documentação

e entregues em suporte digital

tratada pelo INSS irá estabilizar,

(CD, Pen, USB), como é o caso de

mantendo-se constante, ou com

Novas Inscrições de Segurados,

pequenas variações ao longo dos

ou ainda como é o caso dos

anos ou em certos períodos de
cada ano.

e-mails trocados internamente
e com entidades externas

Se por um lado, a circulação

formalizando informações

de papel tende a aumentar

trocadas.

em virtude do preconizado
crescimento do número de
contribuintes e segurados,
por outro lado, espera-se que
a circulação de papel tenda a
diminuir, motivada pela crescente
utilização de documentos já
desmaterializados.
No cerne de todos os projectos
de modernização do INSS está
uma forte aposta na utilização
obrigatória ou preferencial

Complementarmente, neste

“É com esta gestão
documental integrada
e com soluções
tecnológicas de
última geração que
o INSS se capacita,
dia-a-dia, para dar
resposta adequada a
todas as solicitações
que cada segurado,
contribuinte,
pensionista,
beneficiário ou
dependente faz ao
sistema.”

grupo de documentos
desmaterializados, contamse aqueles que são e irão
ser incorporados e geridos
nas aplicações dos sistemas
integrados recentemente
implementadoscomo é o caso do
Sistema Financeiro, Sistema de
Recursos Humanos, Sistema 3S e
Sequence.

a todas as solicitações que
cada segurado, contribuinte,
pensionista, beneficiário ou
dependente faz ao sistema. O
sistema de gestão documental
cresce e organiza-se cada vez
melhor com o intuito de apoiar e
suportar adequadamente as cada
vez mais exigentes necessidades

de soluções tecnológicas

É com esta gestão documental

de uma segurança social

que privilegiam formulários

integrada e com soluções

voltada para o que realmente

preenchidos e recebidos via

tecnológicas de última geração

interessa: proteger os direitos

online, como é o caso das folhas

que o INSS se capacita, dia-a-

dos beneficiários hoje e, cada vez

de remunerações no Portal

dia, para dar resposta adequada

melhor, no futuro.
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6.

Valorização e Qualificação dos
Recursos Humanos do INSS
O Capital humano do Instituto representa um
dos pilares essenciais da sustentabilidade da
gestão e das operações do Instituto Nacional de
Segurança Social. A estratégia de valorização
do Capital Humano do Instituto corrobora com
o plano traçado pelo Executivo, como sendo um
dos objectivos que contribuem decisivamente
para, “garantir para o futuro da Segurança Social
de Angola determinada capacidade para que a
mesma perdure e permaneça autónoma”.

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS
RECURSOS HUMANOS | PRINCIPAIS METAS
Metas operacionais a alcançar com a formação no
período 2014-2017:
- 23.000 horas de formação

- Concessão de 12 bolsas de estudo ao exterior do País em áreas
prioritárias (pós graduação e mestrado):
- Actuariado;
- Tecnologias da Informação;
- Investimentos.

60

No âmbito do Plano de
Modernização, o Instituto de
Segurança Social investiu
fortemente em programas de
formação e em medidas para

“(...) implementação de um plano de gestão,
capaz de impulsionar a consolidação
da mudança de cultura organizacional,
maximizando os resultados
esperados pelo INSS.”

a efectiva transferência do
conhecimento aos quadros
do Instituto, na produção de

Neste contexto, a qualificação do

qualificações e competências

capital humano foi um dos eixos

para a melhoria do desempenho

críticas para a mudança de

mais valorizados. Investiu-se

da organização, entre outros

cultura na organização, na

num programa de transferência

aspectos. Complementarmente,

motivação dos funcionários e

do conhecimento que permitiu

patrocinaram-se acções de

na implementação de um plano

ao INSS reduzir o tempo de

formação no exterior, que

de gestão, capaz de impulsionar

aquisição de competências

incluíam a participação em

a consolidação da mudança

e capacidades, proporcionar

seminários e congressos de

de cultura organizacional,

maior autonomia do Instituto

especialidade, visitas a outras

maximizando os resultados

na gestão futura da informação,

organizações homólogas e

esperados pelo INSS.

processos e sistemas, contribuir

formações profissionais.

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS | TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
A “Transferência de Conhecimento” estabeleceu um processo normalizado e periódico de
transferências de conhecimento aos colaboradores do INSS, de acordo com os conteúdos, o
momento, o público-alvo e os objectivos. O Modelo de Transferência de Conhecimento definido
obedece a uma metodologia constituída por 4 fases, e pretende garantir a aprendizagem dos
conhecimentos transferidos.
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O Instituto está focado
na disseminação
do conhecimento
e aprendizagem da
organização para um maior
número de colaboradores
possível, através de
ferramentas e estruturas
apropriadas. Neste
sentido, foi implementado
no âmbito do PQ3S a
Academia do INSS, na
qual se desenvolveram

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

1. De Janeiro de 2011 a Março de 2013 foram

realizadas 140 sessões de Transferência de
Conhecimento, correspondentes a 3.350
horas de formação e que contaram com a
participação de 1.831 colaboradores.

2. Comparativamente, as áreas de Segurança
Social e de Administração e Finanças
são as que apresentam maior número de
participantes face as áreas TIT e Capital
Humano, que mais horas de formação
usufruíram.

3. De Abril a Dezembro de 2014, período de
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arranque do novo Plano de Sustentabilidade e
Gestão da Segurança Social, foram realizadas
28 Sessões de Transferência de Conhecimento
(STC), onde foram ministradas 10.249 horas,
a um total de 325 formandos, deixando estes
números transparecer o esforço realizado na
formação dos quadros do Instituto.

e passaram a operar
três Escolas: Escola da
Segurança Social; Escola
do Atendimento; e a Escola
do INSS. Mais de um
terço dos colaboradores
do INSS participaram
na implementação da
Academia do INSS,
perfazendo um total de
136 horas de formação, até
2013.

ACADEMIA INSS
Articulação da estratégia do INSS com os objectivos
de desenvolvimento e formação dos colaboradores

Escolas da Academia:
A Academia INSS é composta por três Escolas Verticais alinhadas às áreas/funções específicas
de “negócios” e três Escolas Horizontais alinhadas às diversas competências transversais a
diferentes áreas do INSS.
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VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS
RECURSOS HUMANOS | PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Gestão de Necessidades
- Registo e caracterização de necessidades de formação.
Catálogo Formativo
- Manutenção e consulta do catálogo formativo do INSS
(Academia INSS e formações complementares).
Acção de Formação
- Registo e manutenção de Acções de Formação;
- Registo de Avaliações por Acção de Formação;
- Gestão de Inscrições.
Sessão de Formação
- Registo e manutenção de Sessões de Formação;
- Envio de email com detalhes da Sessão de Formação;
- Registo de avaliação dos formandos e da Sessão.
Gestão de Recursos
- Possibilidade de manutenção de dados de recursos de
formação (salas, formadores etc);
- Gestão de disponibilidades de recursos.
Inscrições
- Gestão de inscrições nas diferentes Acções de
Formação;
- Envio de emails com o estado da inscrição;
- Manutenção da Lista de Espera.
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PLANOS FORMATIVOS POR SEGMENTO ALVO

CRUZAMENTO ENTRE ESCOLAS
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FICHAS DE DETALHE DOS CURSOS DE FORMAçÃO
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A Gestão do Capital Humano

a definição e implementação

a Segurança Social. Todas

foi o outro eixo central

dos principais processos do

estas realizações assentam

da modernização, e que

Departamento, em particular

no investimento efectuado na

constituiu uma forte alavanca

a administração de pessoal,

informatização dos principais

no posicionamento do

a gestão de tempos, o

processos da área.

Departamento de Recursos

processamento de salários, o

Humanos na organização.

qual integra o processamento

Neste âmbito, destaque-se a

da folha de remunerações para

reestruturação da orgânicafuncional do Departamento,

NOVOS PAPÉIS DO DRH
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GESTÃO ORGANIZACIONAL
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NOVO ORGANIGRAMA DO DRH
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Estrutura Orgânica
Funcional
Teve por objectivo a análise
da Estrutura Orgânica do
INSS, do ponto de vista
organizativo e funcional,
com vista à identificação
e clarificação da missão
e responsabilidades das
diversas áreas.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | PRINCIPAIS FUNÇÕES

DEFINIÇÃO DAS
FAMÍLIAS DE
FUNÇÕES

DEFINIÇÃO
DOS GRUPOS
FUNCIONAIS

Descrição
de Funções
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO E NIVELAMENTO DE FUNÇÕES
Consiste na aplicação, a cada função, dos Sub-Critérios
definidos no “Modelos de Classificação de Funções”.
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78
TOTAL DE PONTOS

INTERVALO
DE PONTOS

NIVELAMENTO DE FUNÇÕES
Posicionamento das Funções, numa
“Matriz de Funções”, de acordo com
as respectivas pontuações finais.
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Desenvolveu-se, ainda, estudos de clima
organizacional que, além de ter permitido
identificar os principais pontos de melhoria
para a obtenção de maior nível de satisfação
e envolvimento dos colaboradores, conduziu
à implementação efectiva do aumento do
complemento remuneratório de todos os
funcionários, condicionando-o a factores
de produtividade, bem como do subsídio de
alimentação por intermédio do Fundo Social
dos Trabalhadores.

De acordo com os dados da Pesquisa do Clima Organizacional, a componente mais critica foi a de
salário e benefícios com apenas 30% no grau de satisfação, o que resultou numa alteração da base de
cálculo da remuneração dos colaboradores e na atribuição de outras regalias sociais.
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Paralelamente deu-se
início ao desenho técnico
e funcional e ao Piloto do
Novo Modelo de Gestão

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | COMPETÊNCIAS

de Desempenho para o
INSS, focado na avaliação
de duas dimensões
principais: competências

Teve por finalidade alinhar as competências dos colaboradores com a Missão, Visão,
Valores e Objectivos do INSS, bem como definir os Perfis de Competências para as Funções
do INSS, de forma a potenciar o desempenho dos Colaboradores no exercício das mesmas.

e objectivos.

A gestão de competências é um novo processo da Gestão de Recursos Humanos do INSS, integrado no Núcleo de
Desenvolvimento Organizacional e de Competências do Departamento de Recursos Humanos.

Modelo da Gestão por Competência

Competências Comportamentais
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | DESEMPENHO
Teve por finalidade a definição e execução de um novo Sistema de Gestão do Desempenho
(SGD) capaz de medir, desenvolver e garantir o desempenho da Organização, de forma
contínua, através do acompanhamento da contribuição dos seus colaboradores e
desenvolvendo uma Cultura de Gestão orientada para resultados.

A criação do Ciclo de
Gestão de Desempenho
(CSGD) veio fomentar
o contributo de todos
para a manutenção e
desenvolvimento do
INSS. Esta política foi
desenvolvida no sentido
de promover a partilha
dos objectivos de gestão
e fomentar o papel do
gestor como orientador
dos seus colaboradores.
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“A criação do Ciclo de Gestão de
Desempenho (CSGD) veio fomentar o
contributo de todos para a manutenção
e desenvolvimento do INSS.”

Englobou os grandes macros
processos da Gestão
Administrativa de RH. Para
cada macro processo, foi
elaborado um documento de
desenho de fluxos de processo.
Em suma, este processo
de modernização vem
contribuindo de forma decisiva
para que a área de Recursos
Humanos do INSS avance
para uma gestão moderna e
autónoma suportada pelas
tecnologias de informação e

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RH
Teve por finalidade definir o modelo futuro dos processos administrativos de Recursos
Humanos, bem como efectuar o desenho e implementação da solução aplicacional de
suporte aos processos definidos com base no sistema Microsoft Dynamics NAV.

telecomunicações.
As iniciativas executadas
no âmbito dos projectos,
permitem constatar os
diversos resultados e
benefícios alcançados nesta
área e, muito particularmente,
a crescente importância
no desenvolvimento de
uma cultura organizacional
direccionada para a inovação
e aprendizagem contínua.
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7.

Implementação das parcerias no Domínio
das Tecnologias de Informação e
Telecomunicações:
Resultados.
A Segurança Social esta em constante evolução para adequar-se
às mudanças sociais, políticas e económicas, e neste contexto as
tecnologias da informação são um grande e fundamental aliado
nessa linha de constante progresso.

1992 | OIT, SINFIC
Cenário inicial

2005 a 2009 | DGM
PMDI

Plano de Modernização e
Desenvolvimento Institucional
do INSS

2011 a 2013 | AngolaPrev
PQ3S

Plano de Qualidade e de
Sustentabilidade da Segurança Social

2014 a 2016 | AngolaPrev

PSGSS

Plano de Sustentabilidade e
Gestão da Segurança Social

Num quadro inicial até 2004,
havia uma estrutura informática
preliminar, onde se denota
um cenário com evidentes
necessidades, sendo:
- Grande parte dos processos
de negócio executados
manualmente, com poucas
áreas atendidas por sistemas
informáticos;
- Estrutura de suporte
tecnológico diminuta e
obsoleta;
- Inexistência de rede de alta
abrangência, não sendo
os serviços provinciais
interligados à Sede;
- Pagamentos de benefícios não
bancarizados;
- Equipa de suporte externa
insuficiente para atender as
demandas técnicas.
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Com o objectivo de
promover a melhoria
da qualidade dos seus
serviços, podemos
apontar como grandes
resultados das acções
e parcerias realizadas
pelo INSS, os seguintes
planos e realizações:

2005-2010

Plano de Modernização e
Desenvolvimento Institucional
do INSS – PMDI
Dentro dos projectos realizados para as áreas de
Infraestrutura e Telecomunicações, tendo como parceria e
consultoria da empresa DGM, foi iniciada a modernização
e expansão dos recursos Informáticos, de forma a suportar
as tecnologias necessárias para atender às necessidade do
Instituto, os quais foram baseados na:
- Implementação de um Data Center moderno
e robusto, para abrigar os novos sistemas e
demais tecnologias;
- Informatização de todo o INSS, na Sede e nas
Províncias;
- Estabelecimento de comunicações, permitindo
a interligação entre as Unidades Provinciais e a
sede do INSS;
- Implementação dos recursos de hardware
e software necessários ao crescimento e
actuação do INSS.
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2005-2010

Plano de Modernização e
Desenvolvimento Institucional
do INSS – PMDI
No âmbito do Desenvolvimento
da informação, com a
implementação de políticas,
Na área das Telecomunicações,
deu-se foco na melhoria dos
serviços de rede informática, com a:
- Construção da rede de
banda larga, que consistiu na
aquisição e implementação
dos meios físicos e
equipamentos dos sistemas
de transmissão, comutação
de dados, VOIP, Data Center e
Ponto de presença (POP);
- Implementação da alta
disponibilidade dos recursos
do sistema, para garantir a
continuidade dos serviços
de missão crítica oferecendo
disponibilidade e desempenho
aos sistemas e serviços.
Com a ampliação da estrutura
informática, foi necessário o
aprimoramento da segurança
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normas e procedimentos, bem
como um Serviço de Firewall
para protecção das informações
e dados electrónicos que
circulam pela rede de dados,
mantendo um controlo eficaz da
sua utilização.
Trabalhou-se também uma
modernização dos recursos de
comunicação e telefonia, com
a implementação do serviço de
correio electrónico e de telefonia
IP (VoIP).
Para dar acompanhamento
e suporte dos serviços de
tecnologia, investiu-se em
acções para a organização e
acompanhamento dos Serviços
Provinciais, automatização do
inventário do ambiente produtivo
e melhorias nas actividades de
operação e manutenção.

e implementação de novos
sistemas informáticos dirigidos
às necessidades do Instituto,
desenvolveu-se novos sistemas/
módulos que dão suporte
fundamental ao funcionamento
do Instituto, como abaixo se
apresenta: 1º Site do INSS; o
Sistema de informação e Gestão
do Instituto Nacional de Segurança
Social – SIGINSS, que albergam
vários módulos, como atendimento
aos utentes, inscrição de segurado
e contribuintes, concessão
de prestações, pagamento
de prestações, prova de vida,
contabilidade, controlo patrimonial,
recursos humanos, etc.
Todo este investimento, permitiu
grandes avanços como a
bancarização de pagamento das
prestações sociais, a realização
da folha de remunerações online
e a concessão de prestações
por um fluxo de trabalho
informatizado.

PROJECTOS REALIZADOS
Infraestrutura e
Telecomunicações
- Modernização e expansão
dos recursos Informáticos;

Implementação
da segurança da
informação
-	Políticas, normas e
procedimentos;

- Implementação de um
DataCenter moderno e robusto;

Sistemas Informáticos
-	Desenvolvimento e implementação de
novos sistemas informáticos dirigidos às
necessidades do Instituto;
- Criação do 1º Site do INSS;

-	Serviço de Firewall.
- Bancarização de pagamento de benefícios;

- Informatização de todo o INSS,
na Sede e nas Províncias.

Serviços de rede
informática
- Construção da rede de banda
larga;
- Implementação do
Backbone (equipamento que
garante a redundância de
comunicação da rede local
em caso de falha);
- Implementação da alta
disponibilidade dos
recursos do sistema.

Modernização
dos recursos de
comunicação e
telefonia
- Implementação do Servidor
de correio electrónico;
- Implementação do serviço de
telefonia IP (VoIP).

-	Desenvolvimento e implementação de novos
sistemas informáticos dirigidos às necessidades
do Instituto;
-	Evolução da Folha de Remunerações (FR);
- Implementação do Sistema de informação e
Gestão do Instituto Nacional de Segurança
Social – SIGINSS:
- Atendimento aos utentes

Acompanhamento e
suporte dos serviços de
tecnologia

- Inscrição dos segurados e contribuintes
- Concessão de benefícios
- Folha de pagamentos de pensões

- Organização e
acompanhamento do
Serviços Provinciais;

- Prova de Vida

-	Automatização do inventário
do ambiente produtivo;

- Recursos Humanos

-	Operação e manutenção
[Centro de Monitorização da
Rede / Service Desk].

- Contabilidade.

- Gestão Orçamental
- Tesouraria

- Controlo Patrimonial
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2011-2013

Plano de Qualidade e
de Sustentabilidade da
Segurança Social – PQ3S

- Implementação do Sistema
Central de Monitorização –
NOC; para acompanhamento
e controlo da Infraestrutura,

- Actualização do todo o parque
de tecnologia e implementação
da virtualização, com a
disponibilização de novos

links de comunicação, energia,
sistemas e base de dados.
Para as Telecomunicações,
temos as seguintes

equipamentos e softwares
No seguimento dos projectos

concretizações de maior

mais modernos e ainda

efectivados, o INSS teve como

expressividade:

a utilização de uma nova

parceria a consultoria da empresa

plataforma tecnológica mais

Angola Prev, onde podemos

flexível para gerir a estrutura de

de telefonia (VoIP) com

destacar um conjunto de

servidores;

rede de telefonia pública

realizações nas áreas de infraestrutura, telecomunicações e
gestão de sistemas.

- Integração dos sistemas

Angola Telecom, com a
- Estruturação do Centro

implementação de sistema

Tecnológico, para abrigar o

de tarifação para possibilitar

Data Center Backup, o NOC e

maior controle sobre a

Para a área de Infraestrutura, tendo

uma estrutura para formação

utilização da rede pública

como parcerias em equipamentos

de técnicos;

telefónica;

e softwares grandes fabricantes,
como Microsoft, Dell, Cisco e EMC,
foi realizada:

- Data Center Backup, na
perspectiva de garantir a

- Actualização da rede de alta
abrangência;

continuidade do negócio, sendo
- Instalação das infraestruturas
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instalado estrategicamente em

- Serviço de videoconferência,

de TIT nas novas áreas do

local seguro, distante do INSS -

para melhoria na comunicação,

INSS e nos novos Serviços

Sede, para não serem afectados

podendo ser utilizado para

Municipais inaugurados;

por um mesmo evento;

apoio em formações;

- Serviço de vídeovigilância,
para auxiliar na protecção do

“O INSS promoveu um processo de
transformação e alargamento das suas
capacidades organizacionais, funcionais
e técnicas, com isso no campo de
acção dos Sistemas Informáticos,
adoptou-se uma arquitectura técnica de
referência.”

património da Instituição e
acompanhamento das agências.
Podemos apontar ainda para

Com o estabelecimento da nova

Intranet INSS; Portal do

o Centro de Serviço, área

arquitectura técnica, destacamos

Centro de Documentação de

responsável por prestar suporte

a implementação de sistemas de

Informação – CDI; Sistema

às solicitações técnicas de

apoio transversal, dentre eles a

de Gestão Documental e

informática, a implementação

Plataforma de Interoperabilidade,

Arquivo; Sistema de Gestão de

de uma estrutura funcional

que dá suporte à interligação

Recursos Humanos; Sistema de

e do Sistema de Gestão de

entre novos sistemas e a

Administração e Finanças.

atendimento e apoio operacional

possibilidade de integração com

das áreas da Instituição, e com

as entidades externas.

Em síntese, constatamos como
principais resultados alcançados:

isso aumento de qualidade,
melhoria nas respostas aos

Ainda no que se refere à Área

a actualização tecnológica, com

atendimentos para as áreas do

de Sistemas Informáticos,

aumento da capacidade de

Instituto.

apontamos uma série de novos

processamento dos servidores

sistemas desenvolvidos para

e expansão da cobertura dos

O INSS promoveu um processo

apoio às Áreas de Segurança

sistemas e abrangência das

de transformação e alargamento

Social, Capital Humano,

comunicações; a adopção de

das suas capacidades

Administração e Finanças e

plataformas de software com

organizacionais, funcionais e

também ao público externo

capacidades reconhecidas

técnicas, com isso no campo de

do INSS, a saber: Sistema de

e tecnologias mais robustas

acção dos Sistemas Informáticos,

Segurança Social - 3S; Sistema

e estáveis; maior agilidade,

adoptou-se uma arquitectura

de Inscrição e Contribuição

acompanhamento e controlo

técnica de referência, para

– SIC; Portal da Segurança

dos processos de negócio e das

suportar tal evolução.

Social; Atendimento online;

áreas de suporte.
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PROJECTOS REALIZADOS
12

- Serviços Municipais

Infraestrutura
- Instalação das
infraestruturas de TIT nas
novas áreas do INSS e nos
novos Serviços Municipais;
-	Actualização do parque de
tecnologia e implementação
da virtualização (Data
Center Backup e Centro
Tecnológico):
- 2 - DataCenters
(Principal /Backup)

Telecomunicações
- Integração dos sistemas de
telefonia (VoIP) com rede
de telefonia pública Angola
Telecom;
-	Actualização da rede de alta
abrangência:

- 137 - Impressoras
- 62 - UPS
- 961 - Estações de
trabalho / Notebooks
- 106 - Scanners

- Estabelecimento da Arquitectura Técnica
- Plataforma de Interoperabilidade Parcerias entre o MAPTSS, MINFIN,
MINJUDH, BPC, SIAC e GUE.
-	Desenvolvimento de Novos Sistemas:
- Sistema de da Segurança Social - 3S

- 27 - VSAT (Satélite)

- Sistema de Inscrição e Contribuição - SIC

- 9 - Wimax

- Portal da Segurança Social

-	Serviço de vídeo conferência;
-	Serviço de vídeo vigilância;

- Atendimento online
- Intranet INSS
- Portal do Atendimento

Centro de Serviço
- Implementação da estrutura
funcional do Centro de
Serviço;
- Implementação do Sistema
de Gestão de Atendimento e
Apoio Operacional.

- Prova Online
- Indicadores de Desempenho do
Atendimento
- Portal do Centro de Documentação de
Informação - CDI
- Sistemas Gestão Documental e Arquivo
- Sistema de Informação de Gestão

- 99 - Switches

- Painel de Informações

- 65 - Roteadores

- Sistema de Gestão de Recursos Humanos

- Implementação do Sistema
Central de Monitorização – NOC:
- Infraestrutura
- Links de comunicação
- Energia
- Sistemas
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- Concretização da Arquitectura Técnica:

- 13 - Fibra óptica

- 113 - Servidores físicos
- 187 - Servidores
virtuais

Sistemas Informáticos

- Base de dados

- Sistema de Administração e Finanças
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2014-2016

Plano de Sustentabilidade
Gestão da Segurança
Social – PSGSS

PROJECTOS
Tecnologias de Informação

- Gestão da Infra-Estrutura

- Gestão da Mudança

de Tecnologias de

na Implementação do

Informação;

Sistema de Segurança

- Gestão das
Telecomunicações;
- Gestão do Centro de
Serviços;
- Gestão de Sistemas
Informáticos;

Social;
-	Recadastro e
Higienização da BD
dos Contribuintes e
Segurados da Segurança
Social;
- Implementação e
Consolidação do Modelo
de Informação de Gestão.
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PERSPECTIVAS
DESAFIOS GLOBAIS

-	Aumentar a Receita em 30%;
-	Aumentar o número de
Contribuintes em 30%;
-	Aumentar o número de Segurados
em 30%;
-	Assegurar que a Taxa de
Dependência seja igual ou
superior a 9,0;

-	Aumentar o número de Agências
de Atendimento em 8%;
-	Assegurar 100% o pagamento das
Prestações Sociais aos efectivos
titulares de direito, o que implica
a suspensão anual automática das
Prestações Sociais Indevidas;
-	Fornecer cerca de 23 mil horas
de formação aos funcionários do
INSS.

95

8.

Perspectivas de Desenvolvimento da
Protecção Social Obrigatória
Iniciou-se, em 2014, um novo ciclo do processo de modernização
do Sistema da Protecção Social Obrigatória, instrumentalizado no
Plano de Sustentabilidade e Gestão da Segurança Social (PSGSS),
e que assenta na visão de continuar a assegurar a sustentabilidade
e promover a boa governação do Sistema, mantendo a Entidade
Gestora da Protecção Social Obrigatória como uma referência das
Instituições Públicas a nível nacional.
Aumentar e consolidar as distintas modalidades do Sistema da
Protecção Social Obrigatória, nomeadamente em termos do âmbito
pessoal e material, assegurar a adequabilidade do sistema à realidade
socio-económica do país, garantir a sua sustentabilidade, e assegurar
uma gestão eficiente e eficaz dos recursos, são os objectivos
estratégicos que o Executivo se propôs a alcançar no período de
2014-2017. Neste âmbito, assumiu-se os seguintes grandes desafios
para o período:

1. Aumentar a Receita em 30%;
2. Aumentar o número de Contribuintes em 30%;
3. Aumentar o número de Segurados em 30%;
4. Assegurar que a Taxa de Dependência seja
igual ou superior a 9,0;
5. Aumentar o número de Agências de Atendimento
em 8%;
6. Assegurar 100% o pagamento das Prestações
Sociais aos efectivos titulares de direito, o que
implica a suspensão anual automática das
Prestações Sociais Indevidas;
7. Fornecer cerca de 23 mil horas de formação aos
funcionários do INSS.

Síntese das Principais Medidas

Mais informação

Aumento da Arrecadação

- Implementar campanhas junto ao cidadão

-	Aumentar os níveis de cobertura pessoal

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

-	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

sistema de Inscrição e Contribuição

- Melhorar os níveis de eficiência e eficácia do INSS

da Segurança Social, para promover o

-	Dar continuidade ao programa formativo aos

cumprimento das obrigações junto à
Segurança Social
-	Reforçar a Capacidade inspectiva da
Segurança Social

funcionários do INSS
- Manter actualizado o parque tecnológico do INSS
- Implementar x novos sistemas
- Implementar medidas de controlo da despesa
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As metas propostas

à sociedade angolana, de

apresentam-se muito

Cabinda ao Cunene; zelar, com

adequadas, se considerarmos os

realismo, mas com firmeza,

dados preliminares dos Censos

para que todos cumpram as

à População, que apontam para

suas obrigações; gerir com

um défice real de cobertura da

diligência os recursos que o povo

protecção social obrigatória por

angolano lhes confia; atribuir

relação à cobertura que deveria

com rigor e gerir com eficiência

haver face aos trabalhadores

as prestações que o nosso

empregados em idade activa.

sistema criou; e manter o poder
executivo e o poder legislativo

Legitimando como factores de

devidamente informados, para

solidez do sistema de segurança

que se possam, em tempo útil,

social a confiança dos cidadãos,

tomar as medidas que sejam

os níveis de cobertura aos

adequadas para manter a saúde

trabalhadores, a boa gestão

financeira e a equidade do nosso

e a adequação do sistema à

modelo previdenciário.

evolução da economia e da
sociedade, foi concebida, até

A estratégia nacional de

2017, a implementação de

melhoria contínua do sistema

medidas promotoras de mais

previdenciário encontra-se

informação ao cidadão, de

alinhada com a orientação

cumprimento da legislação, do

nacional emanadas pelo

aumento da arrecadação e boa

Executivo, particularmente as

gestão do sistema.

de crescimento económico,

“A estratégia nacional
de melhoria contínua do
sistema previdenciário
encontra-se alinhada com
a orientação nacional
emanadas pelo Executivo,
particularmente as de
crescimento económico,
consolidação da paz,
melhoria da qualidade
de vida dos angolanos
e promoção da coesão
nacional.”

consolidação da paz, melhoria da
O Executivo pretende continuar

qualidade de vida dos angolanos

a assegurar que a protecção

e promoção da coesão nacional.

social obrigatória se propague
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