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SAudAção de boAS vIndAS

Saúdo, calorosamente, todos os presentes e agradeço o apoio na realização 
deste importante evento para o Serviço Social a todos os que trabalham, ensinam 
e investigam nesta área científica.

•	A todas as individualidades, que se disponibilizaram para integrar a Co-
missão de Honra deste Congresso, quero agradecer o gesto de apreço por 
esta iniciativa do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e do Cen-
tro de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social;

•	A todas e a todos os colegas que integram a Comissão Científica o muito 
obrigada por nos permitirem demonstrar que o Serviço Social é o mais 
importante, independentemente da nossa pertença institucional ou aca-
démica;

•	Saúdo e agradeço a todos os participantes nas mesas pelo esforço de pre-
paração das comunicações que, com certeza, contribuirão para o debate e 
diálogo interdisciplinar permitindo, assim, o aprofundamento dos conhe-
cimentos em Serviço Social; uma palavra de apreço para os palestrantes 
estrangeiros que tanto esforço fizeram para estar aqui presentes a parti-
lharem connosco os seus conhecimentos e propostas.

•	À Drª Cristina Martins que representa neste II Congresso de Serviço Social 
do ISSS a tão prestigiada International Federation of Social Workers e tam-
bém o Professor David Jones. À Professora Graça André por representar o 
Grupo de Trabalho para os Direitos Humanos da IFSW.

•	Agradeço à Professora Fernanda Rodrigues, na qualidade de Presidente 
da Associação de Profissionais de Serviço Social, pela honra que nos dá 
com a presença e mensagem.

•	Um agradecimento especial para os Serviços da Universidade Lusíada 
que tornaram possível este Congresso, destaco aqui os nomes da Drª Cris-
tina Moita, Drº Helder Machado, Drº Paulo Pinto e da designer Cristina 
Valdoleiros a quem se deve o expressivo logotipo deste Congresso Inter-
nacional; 

•	A todas as doutorandas docente Paula Ferreira, Teresa Silva, Helena Ro-
cha, Vanda Ramalho, Helena Teles e Anabela Correia; às alunas e alunos 
da licenciatura e mestrado que estão envolvidos no apoio logístico da or-
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ganização deste evento.
•	Ao Professor Ricardo Futre, responsável pelo apontamento musical e pre-

sença de uma banda constituída por alunos da licenciatura de Jazz e Mú-
sica Moderna da qual é coordenador.

•	Por fim um agradecimento ao meu colega Jorge Ferreira, Coordenador 
do CLISSIS, pelo papel decisivo em toda a organização deste Congresso, 
imprimindo-lhe um cunho no caminho do aprofundamento da investiga-
ção em Serviço Social.

O presente Congresso tem como tema “Compromisso para uma nova ge-
ração” que integra dois sub-temas “Uma nova geração de compromissos para 
o Serviço Social no século XXI” e “A construção do conhecimento em Serviço 
Social” pelo que, durante dois dias, teremos aqui um espaço de partilha de co-
nhecimento e de objectivos estratégicos para o reforço e a afirmação do Serviço 
Social em Portugal.

Pedimos a vossa compreensão para algumas dificuldades que venham a 
ocorrer durante os trabalhos mas estou certa de que, com engenho e arte, sai-
remos deste espaço de reflexão com a satisfação do reencontro e diálogo entre 
colegas com preocupações comuns.

É com profunda satisfação que testemunho a presença de um número alar-
gado de profissionais, docentes, investigadores e alunos e de uma forte adesão a 
este II Congresso Internacional em Serviço. Social.

Obrigada a todos.
Por delegação do Senhor Reitor dou por abertos os trabalhos.


