
 

 

 

COMUNICADO À IMPRENSA - AGENDA GLOBAL DO SERVIÇO 
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Outubro de 2020  

IASSW / ICSW / IFSW 1 

Como resultado da consulta lançada durante a Conferência Mundial de Dublin 
2018, os representantes da Associação Internacional de Escolas de Serviço Social, 
do Conselho Internacional de Serviço Social e da Federação Internacional de 

Assistentes Sociais estabeleceram a estrutura da Agenda Global para o Serviço 
Social e Desenvolvimento Social 2020-2030 e a primeira temática para 2020-2022 

durante a reunião tripartite, realizada no dia 1 de outubro de 2020.   

Para articular as quatro temáticas restantes, os órgãos globais decidiram 
continuar a consulta em 2021 para assegurar tempo de reflexão sobre as 

implicações da pandemia e outros desdobramentos.   

A primeira década do processo da Agenda Global forneceu um foco unificador 
para o serviço social e o desenvolvimento social, estabelecendo uma base para 

os desdobramentos posteriores de estruturação da segunda década.  

Annamaria Campanini, Presidente da IASSW-AIETS, afirma que: “A IASSW está 
comprometida com o  parceria contínua para a próxima fase da Agenda Global 

conectando escolas  de serviço social, ensino e pesquisa em serviço social  para 
um processo de co-construção social inclusiva que visa a transformação e 

incorpora a ideia de um novo contrato social global ”.  
 

 

 

 

 
1 A Agenda Global é uma iniciativa conjunta da Associação Internacional de Escolas de Serviço 

Social (IASSW - Presidente Annamaria Campanini), do Conselho Internacional de Serviço Social 
(ICSW - Presidente Eva Holmberg Herrström) e da Federação Internacional de Assistentes 
Sociais (IFSW - Presidente Silvana Martinez).  
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Eva Holmberg-Herrström, Presidente do ICSW, afirma que “A pandemia nos 

mostrou que este é o momento de um Novo Contrato Social para a saúde e 

previdência pública em um mundo sustentável. A Agenda Global é uma nossa 

contribuição fundamental neste processo”.  

SILVANA MARTÍNEZ, Presidente da IFSW-FITS, afirma que “Nos últimos dez 

anos, a Agenda Global tem atuado como uma força unificadora para a profissão 

de serviço social. Nos uniu  de modo que podemos agir de acordo com nossos 

princípios: Igualdade social e econômica, reconhecendo a dignidade e valor de 

todas as pessoas, promovendo a sustentabilidade comunitária e ambiental  e a 

importância das relações humanas. À medida que avançamos para a segunda 

década, nosso compromisso é baseado nestes princípios. Parceiros de longa data 

e novos parceiros da IFSW-FITS identificaram que o quadro geral para 2020-

2030 será "Coletivamente construir uma transformação social inclusiva”. "Este 

quadro reconhece que importantes transormações precisam acontecer no 

mundo, e a necessidade de uma nova visão para uma nova construção social, 

em que todas as  pessoas sejam tratadas de forma igual e possam ser 

protagonistas da história e de seu futuro. O primeiro tema de 2020 a 2022 

estabelece a base para esta estrutura: "Ubuntu, eu sou porque somos." Isso 

reconhece que a vida e o futuro de todas as pessoas estão  entrelaçados e nosso 

destino está ligado. Ao lançar esta estrutura, estamos nos comprometendo com 

ações para os próximos dez anos, com as quais esperamos que todas as 

comunidades identifiquem e possam cumprir seu papel na construção conjunta 

de um novo mundo, socialmente justo." 
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Agenda Global para o Serviço Social e Estrutura de 
Desenvolvimento Social para 2020-2030:  

Construção Coletiva da Transformação Social Inclusiva  

Globalmente, nacional e regionalmente, a profissão de serviço social para o 
desenvolvimento social, juntamente com nossos parceiros, trabalhará ativamente 
com pessoas, comunidades e movimentos sociais para promover uma agenda de 

10 anos de:  

'Construção Coletiva da Transformação Social Inclusiva'  

Como organismos globais, com membros ativos em todos os países, 
reconhecemos e nos comprometemos em valorizar os pontos fortes de todas as 
pessoas e promover seu papel ativo na liderança do desenvolvimento 

sustentável. Comprometemo-nos a trabalhar juntos para projetar coletivamente 
e construir coletivamente comunidades e sociedades prósperas para as pessoas 

e o meio ambiente.  

Fomentar a participação ativa de todas as vozes, em particular das 
frequentemente marginalizadas, é fundamental para a profissão de serviço social 

para o desenvolvimento social e é essencial para projetar coletivamente e 
construir coletivamente uma Transformação Social Inclusiva.  

 

Isso incluirá o estabelecimento de novos acordos sociais entre governos e as 
populações a que servem, que propiciem direitos universais, oportunidades, 

liberdade e bem-estar sustentável para todas as pessoas em nível nacional e 
global. 
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O papel do serviço social e do desenvolvimento social no avanço e na 

criação de novas plataformas e espaços para todos os povos é de suma 
importância para que esses novos acordos sociais surjam.  

A Agenda Global 2020-2030 está ancorada nesses compromissos.  

A Agenda Global é composta por cinco temas (um tema a cada dois anos) para 
a década. Neste momento, o grupo de trabalho está propondo o primeiro tema 

(pilar) para 2020-2022.   

. Será desenvolvido um Processo para articular os outros quatro temas.  
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PRIMEIRO TEMA 2020-2022  

Ubuntu: Fortalecendo a Solidariedade Social e a Conexão 
Global  

Comentário   

Guiados por princípios éticos, o serviço social, os profissionais e os agentes 
comunitários têm um papel essencial para conectar pessoas, comunidades e 
sistemas; para projetar coletivamente e construir coletivamente comunidades 

sustentáveis e para promover uma Transformação Social Inclusiva.   

Ubuntu como um princípio para aumentar a solidariedade social e reconhecer a 
conexão global é central para futuros compartilhados e sustentáveis que 

destaquem a responsabilidade entre todos os povos e o meio ambiente. 
Estabelece as bases para a promoção de um processo inclusivo de 

desenvolvimento de novos acordos sociais entre os governos e as populações a 
que servem. O novo acordo social que surgirá visa facilitar os direitos universais, 
oportunidades, liberdade e bem-estar sustentável para todas as pessoas em nível 

nacional, regional e global.  

Ubuntu foi popularizado em todo o mundo por Nelson Mandela e é geralmente 
interpretado como significando 'Eu sou porque nós somos'. Uma palavra, conceito 

e filosofia que ressoa com as perspectivas do Serviço Social e do desenvolvimento 
social; da interconexão de todos os povos e seus ambientes. O Ubuntu também 

destaca o conhecimento e a sabedoria nativas e convidamos todas as nações e 
populações a usar uma palavra ou conceito equivalente que traduza nos termos 
de sua cultura ao promover este tema: 'Ubuntu: Eu sou porque nós somos'. 
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