SEGURANÇA SOCIAL

Organismos
Direção-Geral da Segurança Social
A Direção-Geral da Segurança Social tem como missão a conceção, coordenação e apoio nas áreas do sistema da Segurança Social, incluindo
a proteção contra os riscos profissionais, bem como o estudo, a negociação técnica e a coordenação da aplicação dos instrumentos
internacionais relativos à legislação do mencionado sistema.
Ver mais »

Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I.P.
O Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I.P. tem por missão a gestão de fundos de capitalização, no âmbito do
financiamento do sistema de Segurança Social do Estado e de outros sistemas previdenciais.
Ver mais »

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.
O IGFSS é o organismo que, no contexto do sistema de Segurança Social, tem por missão a gestão financeira unificada dos recursos
económicos consignados no orçamento da Segurança Social.
Ver mais »

Instituto de Informática, I.P.
O Instituto de Informática, I.P. tem por missão definir e propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação e comunicação, garantindo
o planeamento, conceção, execução e avaliação das iniciativas de informatização e atualização tecnológica do MTSSS.
Ver mais »

Instituto da Segurança Social, I.P.
O Instituto da Segurança Social, I.P. tem por missão garantir a proteção e inclusão social dos cidadãos, no âmbito do Sistema Público de
Segurança Social, reconhecendo os direitos e assegurando o cumprimento das obrigações, e promovendo o exercício da ação social.
Ver mais »

Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM
O Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, no âmbito do sistema integrado de segurança social, tem por missão a gestão dos regimes
de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social, a gestão da
recuperação da dívida e o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos instrumentos internacionais de segurança social na
RAM.
Ver mais »

Instituto da Segurança Social dos Açores
O Instituto da Segurança Social dos Açores, I. P. R. A., abreviadamente designado por ISSA, é um instituto público dotado de autonomia
administrativa, patrimonial e financeira, que resulta da fusão do Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores (IDSA) e o Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social dos Açores (IGFSSA). Criado a partir do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2013/A e com os seus
estatutos, quadro de pessoal dirigente e chefia a serem aprovados pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2014/A.
Ver mais »
© Segurança Social. Todos os direitos reservados

