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Workshop – O Sector Social Solidário apresenta-se aos Jornalistas 

Somos um sector que é notícia, muitas vezes, mas sobretudo por aspectos menos positivos. 
Compreendemos que o que não é conhecido, o que não chega às redacções, dificilmente será 
notícia. E queremos mudar isso… 

Este Workshop, composto por duas sessões, pretende ser um fórum de partilha. E abrir caminho 
para que as boas práticas, os projectos inovadores, as acções com impacto social possam estar 
mais incluídas na agenda mediática em Portugal.  

Ao mesmo tempo, pretende-se aprofundar o conhecimento dos profissionais da Comunicação 
Social sobre este sector que faz parte da vida de tantas pessoas, desde a creche até ao lar de 
terceira idade.  

O Sector Social Solidário precisa ter mais visibilidade. E por isso apresenta-se aos Jornalistas! 
 

Edição Lisboa – 16 e 30 de Março de 2023 

Dia 16 de Março 

09:00h – Recepção dos participantes 

09:30h – Intervenção do Presidente da Direcção – Dr. José Carlos Baralha 

10:00h – Questões técnicas e jurídicas (Assessores da UDIPSS-Lisboa) 

 Origem, objectivo, direitos e deveres das IPSS 

 Diversidade de tipologias e diferentes respostas sociais 

 Apoios e comparticipações 

 Cooperação 

12:00h – Debate 

13:00h – Almoço oferecido aos participantes 

 

Dia 30 de Março 

09:00h – Recepção dos participantes 

09:30h – Intervenção do Presidente da Direcção – Dr. José Carlos Baralha 

Apresentação: O que é o sector social? 

10:00h – Questões que importa abordar (Direcção da UDIPSS-Lisboa) 

 Tutela, sustentabilidade, financiamento, comparticipações, (in)visibilidade 

11:00h – Os mais velhos valem boas notícias – Drª. Maria João Quintela 

12:00h – Transferência de competências na área social – Pe. Lino Maia (*) e Drª. Luísa Salgueiro (*) 

 O que espera o Sector Social e Solidário 

13:00h – Debate 

13:30h – Almoço oferecido aos participantes 

  Encerramento – Intervenção do Presidente da Direcção, Dr. José Carlos Batalha 

(*) – oradores a confirmar 


