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Especialistas debatem estado social
Porto cie Mós Especialistas de todo o país participam no seminário 'Estado Social, um novo olhar'

Há um novo olhar que é pre-
ciso lançar sobre o estado so-

cial. É esta a proposta que é

lançada hoje em Porto de Mós,

onde a pretexto do 10° aniver-

sário da constituição Centro

Apoio Social das Serras de Aire

e Candeeiros (CASSAC) se or-

ganiza a conferência 'Estado

Social - Um Novo Olhar', ini-

ciativa que tem como princi-

pais objectivos debater a re-

forma do Estado Social em

consequência das profundas

mudanças socio-económicas

que Portugal está a enfrentar,

analisar a relação actual entre

serviços sociais e saúde, e pro-

por novas dimensões de ac-

tuação das instituições que

operam na área social.

Com organização do CASSAC

e da Escola Superior de Saúde

de Leiria (do IPL), está prevista
a presença do Secretário de Es-

tado da Solidariedade e da Se-

gurança Social, Agostinho

Branquinho, às 09h30, na ses-

são de abertura, dando o pon-

tapé de saída a um programa

que tem marcada para as

10h30 a conferência inaugural,

com o tema 'Reforma do es-

tado social em Portugal', com

intervenção de Raquel Varela,

da Universidade Nova de Lis-

boa
Às llh3o, pergunta-se o que

fazer perante a afirmação 'so-

mos um país de velhos'. É con-

vidada a responder Alexandra

Cristina Gunes, da Universi-
dade de Porto. José António

Pereirinha, do Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão,
aborda o papel das IPSS no es-

tado social, um olhar para o

persente e o futuro. Por seu

turno, Paulo Pedroso, antigo
ministro da Segurança Social,

fará contas à sustentabilidade

das IPSS.

A tarde (14h30) abre com

uma intervenção de Ricardo

Baltazar, da Escola Superior de

Saúde de Leiria, que alerta para
'A urgência de uma colabora-

ção interprofissional - cuida-

dos sociais e de saúde'. Zaida

Azerede, do Instituto de Ciên-

cias Biomédicas Abel Salazar,

abordará ainda os 'Novos de-

safios na prestação de cuida-

dos sociais e de saúde', se-

guindo-se Ana Querido, da

ESSL, com o tema 'Cuidar de

quem cuida'.

Antes do encerramento, ain-

da será abordado o tema 'No-

vas formas de empreendedo-
rismo social', com a interven-

ção de Carlos Azevedo. 4

Debate decorre no auditório do Cine-Teatro de Porto de Mós


