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Em nome do Instituto Superior de Serviço Social - Universidade Lusíada
(ISSS-UL) e do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção
Social (CLISSIS) congratulo-me com a excelente qualidade dos trabalhos e resultados e com o ambiente de grande entusiasmo e fraternidade vivido por todos os
que tornaram realidade este II Congresso Internacional de Serviço Social.
A todos os participantes, alguns dos quais vieram de longe, agradeço a
vossa entusiástica presença e forte adesão a este espaço de reflexão, de convívio
e diálogo interdisciplinar e interinstitucional.
São o testemunho de que as/os assistentes sociais estão hoje, como ontem,
a tomar a palavra e a intervir, participando ativamente nos fora de debate, troca
de saberes e experiências.
Aos professores e investigadores, que deram rosto à apresentação de comunicações, o nosso muito obrigada pelo excelente trabalho e qualidade das intervenções, que contribuíram para elevar o patamar científico deste II Congresso.
Às/aos assistentes sociais e outros profissionais, que estiveram presentes, o
desejo que os ensinamentos e conclusões deste Congresso se possam tornar guias
e ferramentas para a intervenção social, na esfera da sua ação de trabalho.
As interrogações que nos colocaram, a curiosidade suscitada nos debates,
de ontem e de hoje, fazem com que me atreva a concluir que 2012 vai ser, com
certeza, um ano de encontro e de trabalho em rede para que, os conhecimentos e
pistas de trabalho aqui equacionadas pelas palestrantes e público, possam constituir o fermento de uma nova geração de compromissos para o Serviço Social do
século XXI.
A todos as/os alunas/os do 1º, 2º e 3º ciclos de estudo em Serviço Social do
ISSS-UL, que apoiaram a organização do II Congresso, o muito obrigada pelo
excelente trabalho.
Aos Serviços da Universidade Lusíada, responsáveis por meses de preparação intensiva e por estes magníficos dois dias de trabalho coletivo, um agradecimento muito especial pela competência na superação das dificuldades e pelo
brio que depositaram nesta iniciativa do Instituto Superior de Serviço Social. Podemos afirmar que sentimos uma verdadeira solidariedade profissional!
A todos os que integraram a Comissão Organizadora, na pessoa do Professor Jorge Ferreira, o meu especial agradecimento pela forma solidária e profissio-
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nal com que se empenharam nos trabalhos deste evento.
Por fim que deixar o meu agradecimento à Administração da Universidade
Lusíada, na pessoa do Senhor Chanceler Professor António Martins da Cruz, ao
Senhor Reitor, Professor Diamantino Durão e ao Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Professor Carlos Motta, o facto de terem criado condições para que o II Congresso Internacional de Serviço Social tenha tido a dimensão e o êxito que todos pudemos testemunhar.
A todos o meu profundo agradecimento e o desejo de um bom regresso a
casa.
25 de Novembro 2011
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