EDITORIAL
Depois de urn tempo necessariamente de adapta<;ao, renova<;ao e estabiliza<;ao na nova casa de adop<;ao (a Universidade Lusiada) do Instituto Superior
de Servi<;o Social de Lisboa, em que a revista lntervenpio Social se quedou pela
letargia e pela ausencia junta dos muitos leitores, eis que volta de novo, corn
redobrado vigor. Esperando que a partir de agora sem novas necessidades
adaptativas ou desculpas de circunstancia.
A revista lntervenpio Social e urn marco e uma referenda do Instituto Superior de Servi<;o Social de Lisboa, a mais antiga e prestigiada institui<;ao na forma<;ao do Servi<;o Social e por conseguinte, imp6e-se nao s6 a necessidade da
sua continuidade regular, coma tambem a sua moderniza<;ao e reconhecimento
cientifico. E nesta circunstancia que, dada a cria<;ao do Centro Lusfada de lnvestigapio em Servt{:o Social e lntervenpio Social (CLISSIS) apresentado junta da FCT, se
imp6e para o reconhecimento e avalia<;ao cientifica da revista Interven<;ao Social a adop<;ao dos criterios internacionais de credita<;ao e avalia<;ao. Estamos ja
a trabalhar e a providenciar no sentido que seja possivel no curto prazo contar
corn uma revista cientifica reconhecida interna e internacionalmente coma
divulgadora da pesquisa em servi<;o social e interven<;ao social.
0 presente mimero da revista lntervenpio Social, apresenta urn formato
duplo, para possibilitar a divulga<;ao do que foram as interven<;6es mais importantes na Comemora<;ao dos 70 Anos do ISSSL, nomeadamente a interven<;ao
do Senhor Presidente da Republica, Dr. Jorge Sampaio e do entao Director do
ISSSL, Mestre Jorge Ferreira e Presidente do Conselho Cientifico do ISSSL, Prof.
Doutor Francisco Branco. As mesmas, cujo significado se reconhece, devem ser
no entanto, lidas a luz do tempo e dos circunstancialismos que as enquadraram. Corn efeito, referem-se a urn tempo em que a duvida e a incerteza do futuro
do ISSSL, determinavam o dia a dia daquela institui<;ao e onde as solu<;6es de
ultrapassagem da crise que corn ela convivia eram pelo menos reduzidas se
nao de duvidosa implementa<;ao. Os acontecimentos posteriores acabariam por
permitir ainda assim, salvar a mais antiga Institui<;ao de Servi<;o Social em Portugal, dando e reconhecendo-lhe o seu prestigio e contributo secular no ensino
em Portugal.
A segunda parte da revista lntervenrao Social, apresenta urn conjunto de
estudos e investiga<;6es de docentes e alunos do ISSSL, que pretendem ir de
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encontro a actualidade da discussiio cientifica e das tematicas de analise que
viio preocupando o ISSSL em particular mas tambem a sociedade portuguesa
no geral.
Pretende-se assim, que os textos apresentados possam niio apenas servir
os muitos leitores da revista lnfervenpio Social, mas tambem e prioritariamente
os alunos das licenciaturas, dos mestrados e doutoramento e das forma<;:oes p6s
graduadas que siio ministradas no ISSSL. A estes espera-se que a revista Interven<;:iio Social sirva niio apenas para a divulga<;:iio de textos cientificos que viio
de encontro as suas necessidades de pesquisa mas tambem para divulga<;:iio
dos resultados das suas investiga<;:oes e analise dos temas que necessitam de
tratar para aprofundamento dos seus conhecimentos.
Finalmente, a revista Intervenpio Social e a partir de agora, uma porta de
divulga<;:iio dos estudos e investiga<;:oes realizadas no seio do CLISSIS, as quais
se pretendem venham a dar os seus frutos, niio apenas em merito cientifico
mas tambem em projectos de interven<;:iio junto da sociedade civil, inovadores e
criativos.
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