
cidadania e direitos sociais

numa europa em crise 

seminário

18 janeiro 2014

paróquia do santíssimo sacramento

à rua guerra junqueiro, porto

inscrição: 10,00€ por pessoa; 15,00€ duas pessoas (pago no local ou por transferência bancária 0033.0000.45326195309.05 (BCP).

as inscrições deverão ser feitas para fspes@fspes.pt

programa

09:30 acolhimento

10:00 intervenções 

debate

13:00 encerramento

jorge cunha 
elisa ferreira
paulo rangel



A fundação SPES, herdeira do pensamento de D. António Ferreira Gomes, figura ímpar de cristão na vivência

da cidadania e na intervenção pública, organiza um seminário sobre os direitos sociais dos cidadãos e o

compromisso dos cristãos nesta Europa e no nosso país atravessado por fortes crises.

http://www.fspes.pt

ajudarão nesta reflexão 

Jorge Teixeira da Cunha - sacerdote e teólogo da diocese do Porto; doutor em Teologia Moral pela Academia

Alfonsiana, Roma; professor de Teologia Moral na Faculdade de Teologia da Universidade Católica

Portuguesa, diretor adjunto da Faculdade de Teologia do Porto, assistente da Comissão Diocesana de Justiça

e Paz, autor de livros e artigos na área da Bioética.

Elisa Ferreira – economista e política nascida no Porto, é licenciada pela Faculdade

de Economia da Universidade do Porto – onde foi professora, tendo obtido os graus

de mestre e doutor pela Universidade de Reading, no Reino Unido; foi vice-

presidente da Associação Industrial Portuense (AIP ) e vice-presidente da CCRN. Foi

ministra do ambiente no XIII Governo constitucional e do Planeamento no Governo

seguinte, ambos presididos por António Guterres; é Deputada ao Parlamento

Europeu com assento nas Comissões de Assuntos Económicos e Monetários, dos

Transportes e do Turismo

.Paulo Rangel – jurista e político, nascido em Vila Nova de Gaia, é licenciado em Direito e regente da

disciplina de Ciência Política na Universidade Católica Portuguesa - Porto; foi Secretário de Estado

Adjunto da Justiça no XVI Governo constitucional presidido por Santana Lopes; foi eleito deputado à

Assembleia da República em 2005 e eleito presidente do Grupo Parlamentar do PSD em 2008 . Em

2009 foi a cabeça de lista do partido às eleições para o Parlamento Europeu, onde coordena o Grupo

Europeu do PSD e é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PPE.


