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Editorial 

0 numero 37 da Revista Interven<;ao Social, sobre a tematica «Temas actuais 
de Servi<;o Social>> da inicio a uma renovada politica editorial da revista, corn 
uma nova direc<;ao e urn novo conselho cientifico nacional e internacional. Desta 
forma devolve a revista o seu merito e dorninio cientifico no Servi<;o Social, a qual 
foi pioneira na publica<;ao de textos em Servi<;o Social. Para o efeito, a Direc<;ao 
do Instituto Superior de Servi<;o Social de Lisboa (ISSSL), Universidade Lusiada 
Lisboa, promoveu a transferencia da responsabilidade de edi<;ao da Revista de 
Interven<;ao Social para o Centro Lusiada de Investiga<;ao em Servi<;o Social e 
Interven<;ao Social - CLISSIS. 

A Revista de Interven<;ao Social, que se apresenta corn uma nova imagem, 
constitui urn patrim6nio do Servi<;o Social e representa urn dos expoentes do 
conhecimento nesta area, criando urn espa<;o para a problematiza<;ao de ideias, 
saberes e experiencias, divulga<;ao dos resultados de investiga<;ao cientifica, 
fundamentais para a forma<;ao e desenvolvimento de competencias nao s6 
dos assistentes sociais e outros profissionais de interven<;ao social, bem como 
de professores, discentes, profissionais e investigadores. Assume particular 
importancia no aprofundamento do conhecimento e saber em Servi<;o Social 
mas tambem na concep<;ao das politicas sociais e operacionaliza<;ao das praticas 
sociais mais adequadas ao modelo social vigente na sociedade contemporanea. 

Pretende-se desenvolver uma politica editorial que garanta a qualidade e 
a inova<;ao das abordagens cientificas dos artigos apresentados, que propiciem 
uma leitura transdisciplinar e holistica dos problemas sociais contemporaneos. 
Nesta perspectiva, a "Revista Interven<;ao Social" procura o rigor e a qualidade 
cientifica de artigos que sao submetidos a uma avalia<;ao criteriosa por "Peer 
review" do Conselho Cientifico e outros colaboradores. 

Cada numero tematico da Revista Interven<;ao Social, procura contribuir 
corn informa<;ao te6rica e cientifica resultante da investiga<;ao e do processo 
reflexivo da pratica profissional, para actualizar e disponibilizar conhecimento, 
para uma pratica informada em Servi<;o Social no dorninio das competencias 
te6ricas, tecnico - instrumental e operativas. 
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Neste ambito importa referir o conhecimento da investiga<;ao em Servi<;o 
Social, e dos metodos de investiga<;ao, incluindo as diferentes fontes de 
conhecimento na pnitica do Servi<;o Social; aplica<;ao dos valores, principios 
eticos, conhecimentos e habilidades do Servi<;o Social para promover o cuidado, 
o respeito e a responsabilidade mutuos entre os membros de uma sociedade; 
reconhecer o respeito e a dignidade de cada pessoa independentemente da sua 
cren<;a e orienta<;ao cultural e etnica atraves das pr;iticas profissionais. 

Consideramos, ser fundamental consolidar o projecto cientifico da revista, na 
produ<;ao do conhecimento em Servi<;o Social no quadro internacional, europeu e 
nacional, acompanhando o Modelo Social Europeu, enquanto conjunto de valores 
comuns nas areas da Paz, da Justi<;a Social, da Igualdade, da Solidariedade e na 
promo<;ao da liberdade, da democracia e no respeito pelos Direitos Humanos. 
Dominios inerentes aos principios e fundamentos do Servi<;o Social no quadro 
dos Standards Globais para a forma<;ao em Servi<;o Social e no C6digo de Etica 
dos Assistentes Sociais (FIAS:2000). 

Neste numero publicamos artigos que reflectem temas actuais do Servi<;o 
Social na Sociedade Contemporanea, o primeiro artigo trata o tema "A gestiio 
publica da politica de Assistencia Social: urn estudo comparativo entre America latina 
e Europa"; o segundo inicia uma reflexao sobre a etica, "Etica e Servi{:o Social: 
tendencias filos6ficas e politicas",o terceiro a profunda as quest6es eticas em Servi<;o 
Social aplicadas a urn programa de medida de politica social, intitulado "Etica e 
minimos sociais- Sujeito de Direito e Rendimento Social de Inser{:iio", o quarto chama
nos a reflectir sobre a situa<;ao actual, designado "LRefundaci6n del Capitalismo?: 
Ultima fase de expansion del capital, receso de las politicas sociales", o quinto equaciona 
a reflexao em Servi<;o Social sobre urn dos problemas sociais contemporaneos, ou 
seja o mercado de trabalho corn o tema "A questiio da participa{:iio no mercado de 
trabalho: uma leitura a partir do contributo de Habermas",o sexto da continuidade a esta 
reflexao "Desafilia{:iio social: ambiguidades e multirealidades na Contemporaneidade", 
os setimo e oitavo, abordam o problema social contemporanea sobre o 
Envelhecimento: "Para a melhoria dos servi{:OS sociais a idosos pobres em Portugal" e 
"0 processo de institucionaliza{:iio da pessoa idosa: a influencia de factores pessoais e da 
rede social". 
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