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NOTA DE ABERTURA 

Joaquim Croca Caeiro 

Director do ISSSLIUL 





Inicia-se hoje, o Congresso Internacional de Servi<;o Social, cujo tema, 
DESAFIOS E OPORTUNIOADES NO SECULO XXI, no ambito do Servi<;o So
cial nao poderia ser mais actual. Seis anos decorridos sobre o I Congresso de 
Servi<;o Social realizado sob os auspicios do ISSSL e da Rede Nacional de Esco
las de Servi<;o Social (RNESS), impunha-se voltarmos a debater o Servi<;o Social 
em geral e a interven<;ao social em particular. 

E impunha-se tambem porque, importa merecer a distin<;ao da Ordem da 
Instru<;ao Publica (Membra Honoraria) com que Sua Ex.g o Presidente da Repu
blica, Professor Anibal Cavaco Silva, agraciou o Instituto Superior de Servi<;o 
Social de Lisboa, neste ano, e cujo intuito e o de galardoar os altos servi<;os 
prestados a causa da educa<;ao e do ensino. 

No espa<;o daqueles seis anos, muitas altera<;oes se verificaram no nosso 
pais e no mundo, para melhor e para pior. Alguns dos temas entao debatidos, 
estao hoje desactualizados pela for<;a das circunstancias, mas, a sua grande 
maioria mantem a actualidade e a necessidade do seu debate. Continuam, pois, 
a merecer destaque em termos de analise e de uma incessante procura de solu
<;oes. Estas ultimas, sao sempre as mais dificeis e no que se refere aos proble
mas sociais, nem sempre se tornam poss{veis. A constru<;ao de utopias e, por 
isso, muitas vezes o resultado das tais solu<;oes que se encontram. 

Os problemas sociais que acompanham as epocas e as circunstancias, que 
se modificam e se complexificam, continuam a impor, pelo menos, a tentativa 
de os suplantar. A procura do bem-estar social e por conseguinte, um clever que 
se impoe a todos quantos se relacionam directa ou indirectamente com a dimen
sao social. As Universidades, as institui<;oes, os profissionais, os voluntarios, 
enfim, a sociedade civil em geral, deve ter esse objectivo como prioritario. 

Num tempo em que o Estado e chamado para tudo e para nada, e onde a 
sua actua<;ao nem sempre e racional, econ6mica e eficientemente capaz, por 
desbaratar sem criteria os recursos daqueles que mais se vao esfor<;ando, e ne
cessaria que a sociedade civil, se assuma como capaz de assegurar nao apenas o 
debate mas tambem as necessarias realiza<;oes do ponto de vista da questao e 
interven<;ao social. 

Ao Estado, deve competir apenas a regula<;ao prudente e aplicar corn 
criteria fundamentado os recursos que cada um de n6s coloca a sua disposi<;ao. 
E tempo de as demagogias que tem no Estado o seu arauto e veem nele a salva
<;ao para as suas pr6prias ineficiencias, darem lugar a um pensamento crite-
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rioso, responsavel e acima de tudo de procura realista de solw;oes para os pro
blemas que se colocam. 0 que se espera e que o Estado assuma as suas principais 
fun~oes no que respeita a rela~ao com o mercado: a afecta~ao eficiente de recur
sos, a redistribui~ao equitativa dos rendimentos e da riqueza ea regula~ao. 

E ao mercado e a sociedade, ainda que nos tempos que correm, nao seja 
politicamente correcto assumi-lo, que competem encontrar e assegurar os crite
rios determinantes da promo~ao do bem-estar social. 

No que concerne as Universidades, a elas compete o debate e a discussao 
de novas e velhas ideias, a apresenta~ao de propostas e de medidas que permi
tam senao a resolu~ao, pelo menos, a melhoria dos aspectos mais negativos que 
se colocam a sociedade em geral ao nfvel do bem-estar social. E neste sentido, 
que elas nao podem deixar de estar presentes na sociedade real e conduzir a 
analise e antecipar os problemas. 

Nestes termos, um espa~o de seis anos entre a realiza~ao de urn Congresso 
de Servi~o Social, nao e urn born servi~o prestado a comunidade cientifica e 
profissional. 

Fica pois, aqui urn repto que lan~amos a nos pr6prios e a esta comissao 
organizadora: a realiza~ao de dois em dois anos de urn Congresso Internacional 
de Servi~o Social, no qual o ISSSL assuma a iniciativa. 

As institui~oes e os profissionais, por seu lado, sendo o centra da socie
dade civil e por excelencia os interventores sociais de primeira linha, devem 
assumir coma missao principal, para alem da interven~ao que diariamente fazem 
nos problemas sociais que se lhes colocam, a de perscrutar os novos problemas 
e antecipar as novas realidades. 

A competencia dos profissionais, e deste modo, fundamental e as institui
~oes nao o podem esquecer, sob pena de incumprimento dos seus objectivos 
fundamentais. 

E por outro !ado, importante que nos dediquemos a pensar e a procurar as 
solu~oes que se impoem, corn responsabilidade e racionalidade. Neste contex
to, nao e possfvet que continuemos a procurar solu~oes de forma indiscrimina
da para quem teima em as nao querer. 

Nao e possivel que continuemos a aceitar contribuir para todos aqueles 
que de uma forma ou de outra se assume por sistema coma "free-riders" da 
sociedade. 

Nao e possivel que continuemos a contribuir uns, para que outros possam 
de forma sistematica continuar a receber sem esfor~o o contributo dos outros. 

Nao e passive! que se imponham criterios puramente igualitarios na dis
tribui~ao dos recursos, os quais beneficiam prioritariamente aqueles que em 
nenhuma circunstancia pretendem contribuir. 

A equidade na distribui~ao, e pois, cada vez mais, fundamentat atribuindo 
a cada urn em fun~ao do seu esfor~o e do seu merito, os recursos que todos 
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colocam a disposi<;:ao para reparti<;:ao. Tambem a solidariedade deve ser de 
igual forma equitativa. 

As medidas de politica tern, pois, de consagrar a equidade no tratar e no 
receber, no dar e no contribuir. 

E por tudo isto, e pela necessaria controversia que envolvem os temas que 
agora se apresentam a Congresso, que se imp6e a reflexao acerca das ques
t6es sociais. Esta tem, todavia, de o ser plural e isenta de sentimentalismos e 
reivindica<;:6es sem sentido e sem demagogias, tantas vezes utilizados como 
forma para alcan<;:ar resultados imediatos, os quais tem, tempos depois, conse
quencias nefastas quer do ponto de vista econ6mico, quer do ponto de vista 
politico, quer do ponto de vista essencialmente social. E cujos maiores prejudi
cados sao as gera<;:6es futuras que veem hipotecado 0 seu futuro sem que 0 

possam evitar. 
Espero que, neste Congresso, que marca tambem o segundo aniversario de 

integra<;:ao do ISSSL na Universidade Lusfada, se discutam as quest6es sociais, 
com a racionalidade, a objectividade e a isen<;:ao necessarias. 

Estao em meu entender, reunidas as condi<;:6es para que este Congresso 
seja um marco na analise das quest6es sociais, quer pela qualidade dos confe
rencistas que aceitaram o desafio que lhes colocamos, quer pela qualidade e 
dimensao da plateia (alunos, institui<;:6es, profissionais) que tambem aceitou 
acompanhar-nos nesta realiza<;:ao. 

E, se mais nao fosse, podemos afirmar que o Congresso Internacional em 
Servi<;:o Social e para ja urn exito, pela adesao de todos v6s alunos, profissio
nais, institui<;:6es -. Mas tarnbern a irnportancia dos ternas dos ternas que aqui 
vamos tratar, pela mao de reputados especialistas, nacionais e internacionais, 
nos garantem a satisfa<;:ao de urn clever curnprido. 

Ternas corn a irnportancia do papel do Servi(;:o Social na sociedade actual, 
das politicas sociais e cornbate a pobreza e exclusao social, do ernpreendedo
risrno social e ernprego, da reflexao acerca do Estado providencia e o rnodelo 
social europeu, do servi<;:o social e da luta pela cidadania, da interven<;:ao social 
corn farnilias, do envelhecirnento e qualidade de vida, da interven<;:ao social 
corn as crian<;:as ou a forrna<;:ao e os desafios do servi<;:o social, garantern a 
importancia que atribufrnos a este Congresso. 

Os conferencistas, a quem desde ja agrade<;:o a sua presen<;:a e a disponibi
lidade corn que acolherarn o nosso convite, sao certamente dos mais compe
tentes, nacional e internacionalmente para o tratamento de tais temas que conti
nuam a preocupar a sociedade livre e que pretende uma justi<;:a social capaz e 
eficiente e equitativa para todos, e que s6 o sera verdadeiramente no contexto 
da resolu<;:ao dos problemas que a afectarn. 

Cumpre ainda, antes de terminar, dirigir duas palavras de especial agra
decimento. 
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Uma para sua Ex.e Dr.e Maria Cavaco Silva que generosamente aceitou o 
convite para a abertura do Congresso Internacional de Servi~o Social realizado 
pelo ISSSL-ULL. E para n6s uma honra muito especial poder contar corn a 
presen~a de V. Ex." na abertura dos trabalhos do Congresso e e tambem urn 
estfmulo para que possamos continuar a trabalhar no sentido de construir urn 
Portugal mais justo, uma Universidade mais assertiva no tratamento das ques
toes sociais e na prepara~ao dos profissionais de amanha que sao os nossos 
alunos de hoje, corn a qualidade que e apamigio do nosso Instituto. 

A outra para a comissao organizadora deste Congresso, cuja coordena~ao 
efectiva a cargo da Dr." Paula Ferreira merece desde ja o meu agradecimento, o 
mesmo se diga para a Prof. Doutora Marina Antunes e para as Dr.• Susana 
Ferreira, Vanda Ramalho, Teresa Silva e Helena Rocha. 

Finalmente, urn agradecimento para o Nucleo de Estudantes de Servi~o 
Social. A vossa contribui~ao e e sera sempre fundamental. 

Tenho dito! 
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