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EDITORIAL

0 n° 36 da revista "Interven<;ao Social" editada pelo Instituto Superior de
Servi<;o Social de Lisboa - Universidade Lusiada de Lisboa, convida-nos a reflectir sobre dois temas de extrema actualidade - o dialogo intergeracional e a
responsabilidade social.
De algum modo, ambos os conceitos, ambas as tematicas, emergiram num
tempo relativamente recente e reflectem as transforma<;6es sociais das ultimas
decadas.
Coma referem alguns dos autores, o dialogo intergeracional evoca, em primeiro lugar, a nova paisagem demogrcifica das sociedades europeias (e nao s6)
em que, o prolongamento da vida (devido aos progressos na saude e bem estar
humanos) faz aumentar, de forma significativa, o peso das gera<;6es mais idosas.
Mas, simultaneamente, se a vida humana foi prolongada em duas ou tres
decadas (em rela<;ao a apenas alguma decadas atras), as sociedades modernas e
industrializadas tern remetido estas gera<;6es mais idosas para o estatuto de "nao
activos", para urn estatuto muitas vezes de exclusao.
Decorrente destas mudan<;as, o que esta em debate ea (re)constru<;ao de urn
novo estatuto dos idosos na modernidade, e e, tambem, o combate aquela representa<;ao social dos idosos como cidadaos nao activos e nao interactivos, tantas
vezes presente nos discursos das gera<;6es mais jovens.
E se esta representa<;ao social dos idosos e dia a dia desmentida, par exemplo pela importancia que tern na ajuda aos filhos - ajuda econ6mica, e ajuda no
exerdcio das fun<;6es parentais (a famosa institui<;ao nacional do "vozario") - o
apelo ao dialogo intergeracional e, 0 apelo a reinven<;ao, a criatividade, a novas
praticas de rela<;ao e de entreajuda, entre as gera<;6es mais jovens e mais idosas.
Os artigos sobre este tema resultaram do "Seminario Comemorativo do Dia
Europeu da Solidariedade Intergeracional" realizado em Abril de 2011 na Universidade Lusiada de Lisboa coordenado e organizado pela Cooperativa de Solidariedade Social CO(OP)RA<:,:AO e que teve a parceria do nosso instituto.
Coma refere a apresenta<;ao deste evento, "0 relacionamento harmonioso
e regular entre gera<;6es deveria ser urn acto espontaneo e simples. No entanto
tornou-se necessaria a media<;ao de profissionais para incentivar e organizar esse
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contacto. Dar inicio a urn plano de actividades de intercambio entre diferentes
gera<;:6es, suscita muitas fantasias, medos e inseguran<;:as entre os profissionais,
compelidos a iniciar essa aventura" (www.matesproject.eu).
Os artigos constituem uma interessante complementaridade de perspectivas, desde as perspectivas mais eticas, passando pelos estudos de opiniao, pelas
perspectivas de interven<;:ao tecnica e pela apresentac;ao de projectos concretos,
como o desenvolvido a partir da Associac;ao Academica de Coimbra, ou de outras abordagens mais praticas como a aplicac;ao do design na promoc;ao da acessibilidade dos idosos as novas tecnologias.
0 segundo tema abordado na revista e a questao da responsabilidade social
das empresas.
Para la das diferentes formas como as empresas sao classificadas por diferentes posic;oes politico-ideol6gicas, ou pelas diferentes perspectivas de analise
social, as empresas sao organizac;oes sociais de enorme relevancia social nas sociedades modernas. Elas sao, a par dos diferentes aparelhos do Estado, as instituic;oes fundadoras da modernidade.
As empresas foram durante muitas decadas vistas como organizac;oes ligadas somente a produc;ao e circulac;ao das riquezas, ora promotoras do desenvolvimento e do progresso, ora promotoras da desigualdade e de injustic;as sodais.
0 conceito de responsabilidade social faz sobressair a dimensao eminentemente social das empresas numa dupla perspectiva:
• a responsabilidade social das empresas face aos seus trabalhadores, nomeadamente face as suas condic;oes de trabalho,
• e a responsabilidade social das empresas face as sociedades em que se
inserem, numa 6ptica de solidariedade social, de participac;ao activa na
resoluc;ao dos problemas sociais, de parceria corn outros sectores de intervenc;ao tais como o chamado 3° sector ou sector social.
Pela sua novidade, este e, tambem, urn tema que carece ainda de muita
investigac;ao e debate.
A autora aborda especificamente o papel do Servic;o Social nas praticas empresariais de responsabilidade social, apontando pistas muito concretas para a
actuac;ao dos profissionais desta area da intervenc;ao em meio laboral.
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