ISABEL SALDIDA
DIRETORA DA SEGURANÇA SOCIAL DO
DISTRITO DE LISBOA
Licenciada em Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais
e Política, da Universidade Técnica de Lisboa (1981) e em Serviço Social pelo Instituto
Superior de Serviço Social de Lisboa (1975), ingressou na função pública em 1975.
Entre 2000 e 2013 foi Sub-directora da Direção Gral de Segurança Social e desde 18
de julho de 2016 exerce as funções de Diretora da Segurança Social do Distrito de
Lisboa
Em conformidade com as suas competências tem desenvolvido as medidas
determinadas pelo Conselho Directivo do ISS, IP, necessárias ao desenvolvimento e
gestão das prestações, das contribuições e da acção social, ou seja, garantir a
protecção e inclusão social das pessoas, reconhecendo os seus direitos,
assegurando o cumprimento das suas obrigações e promovendo a solidariedade
social, o que ancora para a missão do ISS, IP em geral e representado a Segurança
Social em vários eventos.
Destaca-se, designadamente: a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados,
incluindo a referente à saúde mental; a Rede Social / Concelhos Locais de Acção
Social dos 16 concelhos do distrito, bem como a coordenação das Plataformas
Supraconcelhias da Rede Social de Grande Lisboa e do Oeste; a coordenação da
Comissão Distrital para a Cooperação. Assume ainda, entre outras, as seguintes
Coordenações e Representações: Comissão Distrital de Proteção Civil e Conselho de
Parceiros dos NPISA.
Foi Adjunta do Comissariado da Zona Sul da Luta contra a Pobreza (1990-1993),
tendo organizado o seu funcionamento, e todos os procedimentos e instrumentos
relativos à candidatura, análise, acompanhamento e avaliação de 60 projectos,
dinamizando localmente as necessárias parcerias,
No decurso da sua vida profissional foi ainda correspondente em Portugal da
FEANTSA , perita num grupo de trabalho do Conselho da Europa que veio a editar
em 1993 o trabalho produzido sob o título “Les Sans-Logis”, co-autora em artigos
que integraram diversas publicações do Ministério.

