
As IPSS’s têm tido um papel fundamental, não só como 
instrumentos para a realização das necessidades das pesso-
as, das famílias e dos grupos sociais, particularmente os 
mais vulneráveis, mas também e cada vez com maior evi-
dência, na estabilização e optimização dos níveis de coesão 
social e na protecção e manutenção da paz social. 

 

 
“… Uma visão para o futuro e um clima de redobrada confiança … depende 

de nós e da nossa capacidade de mobilização e de organização.” 
 

José Silva Peneda 

 

“A Europa 2020 é a estratégia de crescimento da UE para a próxima década.  
Num mundo em mutação, pretendemos que a UE se torne uma economia 

inteligente, sustentável e inclusiva. Estas três prioridades, que se reforçam mu-
tuamente deverão ajudar os Estados membros a atingir níveis elevados de em-
prego, de produtividade e de coesão social.” 
 

José Manuel Durão Barroso 

 
 

“A política de coesão deve insistir claramente nos objetivos societais, sociais 
e de solidariedade e na utilização de fundos estruturais para o investimento.” 

 
Parecer ECO/291 

Comité Económico Social Europeu 

 
 

“Foi criado um fundo de inovação social, destinado às instituições sociais 
para que estas concretizem as ideias que até aqui a Lei de Bases não enquadra-
va.” 
 

Pedro Mota Soares 
Comissão de Segurança Social e Trabalho  na Assembleia da República        

 

 
“A Estratégia 2020 deverá conceder um papel decisivo à Economia Social 

reforçando os instrumentos de promoção de qualificação e modernização das 
organizações sociais de forma a criar condições para que a Economia Social se 
desenvolva com maior eficácia, eficiência e sustentabilidade. 

O apoio às organizações sociais deverá ter como fim criar condições para que 
possam ampliar, diversificar e melhorar a qualidade da sua ação no combate à 
pobreza, à exclusão social e na promoção do emprego.” 
 

Plano de Acção Regional de Lisboa 2014 -2020 
Comissão Coordenadora Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 



09.00 - 09.45 - Recepção aos participantes 
 

09.45 - 10.00 - Sessão de abertura 

José Batalha, Presidente da UDIPSS-Lisbboa 

Fernanda Fitas, Directora do CDSS de Lisboa 
 

10.00 – 11.15 – A situação actual e perspectivas de futuro nos 

eixos: 

Natalidade / Infância / Família – J. Manuel Nazareth, Pro-

fessor Universitário  

Saúde – Francisco George, Director Geral da Saúde 

Envelhecimento – Maria João Quintela, Presidente Associa-

ção Portuguesa de Psicogerontologia 

A visão e o papel das IPSS’s – Pe. Lino Maia, Presidente 

da CNIS 

Moderador: Paulo Rocha 
 

11.15 – 11.45 - Intervalo para café 
 

11.45 – 12.30 - Dimensão Social das políticas da Estratégia 

Europa 2020 

José Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e 

Social, Portugal 

Henri Malosse, Presidente do Comité Economico e Social 

Europeu, Bruxelas 

Pedro Mota Soares, Ministro da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social  

Moderador: Marina Pimentel 
 

12.30 – 14.30 – Intervalo para Almoço 

 

14.30 – 15.30 - Oportunidades da Economia Social/Solidária na 

criação de emprego e coesão social no âmbito da Estratégia 

Europa 2020 

Luca Jahier, Presidente Grupo III Comité Económico Social 

Europeu(*) 

Rogério Roque Amaro, Professor Universitário 

Manuel Carvalho da Silva, Ex-Secretário Geral da CGTP-IN 

João Proença, Ex-Secretário Geral da UGT 

Moderador: Ana Carrilho 
 

15.30 – 16.00 – Intervalo para café 
 

16.00 – 17.15 - Economia Social/Solidária e parcerias para o De-

senvolvimento Local 

José Manuel Henriques, Professor Universitário 

Maria da Luz Rosinha, Ex-Presidente da Câmara de Vila 

Franca de Xira 

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais 

Susana Amador, Vice-Presidente da Associação de Municí-

pios Portugueses  

Moderador: Rogério Bueno de Matos 
 

17.15 – 17.45 – Incentivos do Governo à Economia Social no âm-

bito da Estratégia Europa 2020 

Manuel Castro Almeida, Secretário de Estado do Desenvol-

vimento Regional 
 

17.45  - Sessão de Encerramento 

José parente, Presidente da Assembleia Geral da 

UDIPSS-Lisboa 
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(*) grupo que representa instituições da área social da sociedade civil , cooperativas e ordens profissionais 


