
 
 

 

A 21 de  março celebramos o DIA MUNDIAL do SERVIÇO SOCIAL. Celebração do 

que é o compromisso do Serviço Social no mundo, para que esse mundo seja a 

casa de todos, o lugar de todos, em que todos têm o direito a ser parte ativa da 

comunidade! Celebração de uma profissão que intervém na realidade social há 

mais de cem anos e, em Portugal, há mais de 80 anos! Nascemos com o antigo 

regime, no Estado Novo, mas soubemos criticá-lo, pô-lo em causa, lutar contra 

ele em instâncias diversas, incluindo na famosa vigília da Capela do Rato, onde 

assistentes sociais e professores do ISSSL  participaram, numa ação de 

contestação que fez abalar o regime político que coartava não só liberdades mas 

também a possibilidade do país  se desenvolver segundo o desígnio da 

democracia, da justiça social, da responsabilidade pública na criação de 

oportunidades para o todo, para o coletivo. Soubemos, também, ao longo do 

tempo, introduzir mudanças na formação, consentâneas com este quadro de 

valores. 

A trajetória que temos construído não tem sido linear, muitos fatores a têm 

influenciado. Houve ganhos, retrocessos, até porque se há profissão que sofre 

de modo inequívoco com o que se passa na sociedade e com a ação política 

sobre ela, é a nossa: trabalhamos com aqueles e para aqueles que mais sofrem 

com os desajustamentos gerados pelos sistema económico, com as 

desigualdades sociais que ele cria, e com os modelos de ação política que, como 

sabemos, não são neutros; muitas vezes – demasiadas vezes – representam 

poderes que mantêm e até agravam as desigualdades e a exclusão de grupos 

maioritários da população dos bens gerados na e pela sociedade. 



 
 

Esta é uma curta mensagem e, por isso, não nos alongaremos em considerações 

do âmbito da Ciência Política; mas não podemos deixar de lembrar a 

importância dos novos, dos futuros assistentes sociais, manterem o interesse – 

é um dever -  em consolidar, de forma permanente, a formação nestes domínios.  

Só assim poderemos garantir uma categoria profissional com capacidade de 

entender o âmbito e importância da sua ação, as razões que estão na génese da 

sua profissão, o compromisso que lhes é exigido enquanto profissionais. Não se 

trata, apenas, de responder ao pontual, à emergência, ao pedido de “ajuda na 

hora”. É preciso saber analisar as causas dos problemas, agir sobre elas, 

contribuir para as mudar; é preciso ter capacidade analítica, capacidade 

propositiva, compromisso ético e capacidade para agir individual e 

coletivamente, seja com os nossos pares, seja com outros profissionais, seja com 

a sociedade em geral.  

É essa ação coletiva para o bem comum, para que todos, na sua diversidade,  

sejam membros da sociedade, que serve de mote e de orientação para o Dia 

Mundial do Serviço Social em 2023 e que tem de permanecer, ano após ano, 

como compromisso da profissão. 

Os/as jovens assistentes sociais têm de saber que o seu futuro, o futuro da sua 

profissão, depende destas competências, desta forma de pensar a sociedade e 

de agir em defesa da sua coesão, sob o primado dos Direitos Humanos. São estas 

competências que também nos permitem refletir sobre e entender as 

dificuldades que enfrentamos na inserção na vida profissional, no quotidiano 

das organizações onde trabalhamos, sobre a retribuição habitualmente injusta 

por um trabalho tão exigente… Alguns destes tópicos foram objeto do estudo  



 
 

realizado sob o patrocínio da IFSW Europa, em vários países europeus, 

abrangendo os assistentes sociais recém formados, cujos resultados teremos a 

oportunidade de conhecer neste dia de celebração do Serviço Social.   

Renovo as saudações a tod@s @s assistentes sociais, desejando que as 

iniciativas que decorrem ao longo do mês, em vários pontos do país, constituam 

um meio para a consolidação da nossa capacidade de refletir e de delinear as 

melhores estratégias para uma ação coletiva que integre a dimensão interna da 

profissão mas, e principalmente, a do interesse do coletivo, a dos direitos dos 

cidadãos! 
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