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EDITORIAL 

0 presente ntlmero da Revista Interven<;ao Sociat do lnstituto Superior de 
Servi<;o Social de Lisboa, da Universidade Lusiada, cujo formato e a partir de 
agora anuat publica as aetas e as comunica<;6es apresentadas ao Congresso 
Internacional de Servi<;o Social realizado em Novembro de 2008 na Universi
dade Lusiada, subordinado ao tema "0 servi~o social no seculo XXI: desafios 
e oportunidades", tendo contado com a presen<;a de importantes te6ricos na 
esfera da interven<;ao social e do servi<;o social nacional e internacional. Desta
cam-se de entre eles, o Prof. Doutor Malcolm Paine, da Manchester Metropo
litan University, Reino Unido, a Prof. Doutora Annamaria Campanini, da l'Uni
versita di Trieste, ItaJia, a Prof" Doutora Lena Dominelli, da University of 
Durham, Reino Unido, o Prof. Doutor Rafael Mm1oz de Bustillo, da Universi
dad de Salamanca, Espanha. 

Quanta as participa<;6es nacionais, tambem se destacam um importante 
grupo de te6ricos e interventores sociais, de que se destacam o Prof. Doutor 
Hermano Carmo, da Universidade Aberta, o Prof. Doutor Ant6nio Marques 
Bessa, do ISCSP, e os Drs Armindo Monteiro e Prof. Doutor Manuel Forjaz. 

Destaca-se ainda, o conjunto de comunica<;6es apresentado a Congresso e 
cuja qualidade, inova<;ao e interesse e por demais evidente. 

A todos eles se deveu, no entanto, o sucesso do II Congresso Internacional 
de Servi<;o Social e a inten<;ao de voltarmos em 2010 ao III Congresso Interna
cional, pelo que aqui e desde ja se expressa o nosso agradecimento. 

Do teor das conferencias apresentadas, se da conta, pois, neste ntlmero da 
revista Interven<;ao Social, esperando contribuir, como alias, tem sido apanagio, 
para o debate na esfera da interven<;ao e da protec<;ao social nacional e interna
cional. 
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