MISSOC - sistema de informação mútua sobre a protecção social na União Europeia

Desde que foi estabelecido em 1990, o Sistema de Informação Mútua sobre a Protecção Social (MISSOC) tornou-se na principal
base de informações com dados actualizados e abrangentes sobre sistemas de protecção social em todos os Estados Membros
da UE, dos três países do Espaço Económico Europeu e da Suíça. A base de dados MISSOC é totalmente electrónica e permite
aos utilizadores não só encontrarem informações descritivas ou detalhadas sobre a protecção social num país específico, como
também compararem os sistemas de diferentes países, em especial através de tabelas estruturadas. A base de dados MISSOC é
de acesso livre e gratuito.

Rede MISSOC

A quem se destina o
MISSOC?

O MISSOC baseia-se numa estreita cooperação
entre:
•

•

•

Indivíduos ou organizações que procurem
informações sobre a protecção social noutros
países ou que pretendam comparar, estudar e
analisar vários sistemas de protecção social. O
MISSOC tem particular interesse para:

a Comissão Europeia: Directorate Direcção
Geral do Emprego, Assuntos Sociais e
Inclusão, Unidade D/3 Envelhecimento
activo, Pensões, Cuidados de Saúde,
Serviços Sociais
os Correspondentes nacionais: uma rede
de representantes oficiais dos ministérios
ou instituições nacionais responsáveis pela
área da protecção social
o Secretariado MISSOC: uma equipa de
peritos nomeada pela Comissão Europeia

•
•
•
•

Cidadãos e empresas que mudem para o
estrangeiro
Investigadores e estudantes
Autoridades Públicas e Administrações
da Segurança Social
Legisladores
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Base de dados MISSOC
Graças às informações reunidas e actualizadas pelos Correspondentes Nacionais, a rede MISSOC fornece informações descritivas, temáticas,
bem como analíticas sobre a protecção social em Inglês, Francês e Alemão (e em 21 outros idiomas da UE/EEE para os Guias de Segurança
Social).
Pode aceder à base de dados através de www.missoc.org ou http://ec.europa.eu/missoc. Contém:

Quadros comparativos: informações detalhadas, comparativas e semestrais (Janeiro e Julho) actualizadas sobre planos de protecção

social em todos os países participantes, apresentadas sob a forma de doze quadros, cada um deles está dividido em diversas categorias.
A informação nacional nos Quadros é complementada por apresentações transversais que oferecem uma perspectiva horizontal sobre os
principais conceitos e princípios de cada ramo de protecção social. Os doze quadros são:
I. Financiamento
II. Cuidados de saúde
III. Doença – prestações pecuniárias
IV. Maternidade/paternidade

V. Invalidez
VI. Velhice
VII. Sobrevivência
VIII. Acidentes de trabalho e doenças
profissionais

Gráficos e descrições
sobre a Organização

Uma descrição da

actualizados duas
vezes por ano em
Janeiro e Julho.

cada país, actualizada
semestralmente em
Janeiro e Julho.

de Protecção
Social em cada país,

Protecção Social
dos Trabalhadores
Independentes em

Guias de Segurança Social MISSOC:

uma descrição geral dos principais
elementos dos ramos de protecção
social em cada país, com o intuito de
explicar os sistemas numa linguagem
acessível a um público alargado, em
especial cidadãos em movimento na
Europa. Os Guias são actualizados uma
vez por ano (Julho) e estão disponíveis
em 24 idiomas da UE/EEE.

IX. Prestações familiares
X. Desemprego
XI. Garantia de Recursos Mínimos
XII. Cuidados de longa duração

Informação MISSOC:
uma descrição geral
anual das principais
tendências em
matéria de sistemas
de protecção social.

Análise MISSOC:

uma descrição
geral analítica dos
desenvolvimentos
significativos
em domínios
seleccionados da
protecção social.
Produzida duas vezes
por ano.

Contacte-nos: MISSOC Secretariat 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Brussels - BELGIUM
T: + 32 2 736 14 79 – F: + 32 2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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