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Editorial

A revista Intervenr;iio Social, publicas:ao ciendfico!tecnica, editada ate
ao numero 27 pela Cooperativa de Ensino Superior e Intervens:ao SocialISSSCoop passa, a partir deste numero, a ser editada pela Cooperativa de
Ensino Superior de Desenvolvimento Social, Econ6mico e Tecnol6gico
- CESDET (entidade instituidora do Instituto Superior de Servi<;:o Social
de Lisboa e do Instituto Superior de Servi<;:o Social de Beja). Esta alteras:ao insere-se no novo quadro organico desta cooperativa e dos referidos
institutos, cujos pressupostos assentam nos prindpios do ensino universit<irio e da investiga<;:ao nos dom1nios do Servi<;:o Social, Economia, Gestao
Social e das Tecnologias da Comunica<;:ao e da Informa<;:ao.
A alteras:ao organica e funcional da Revista Intervenr;iio Social, implicou a adequas:ao do seu estatuto editorial a objectivos relacionados com o
novo quadro institucional, no campo da forma<;:ao, edi<;:ao e publicas:ao.
Com este projecto pretende-se garantir uma forte liga<;:ao da Revista aos
Institutos Superiores de Servi<;:o Social de Lisboa e Beja, nos seus dom1nios ciendficos da formas:ao e investiga<;:ao, correspondendo aos interesses
de uma maior divulga<;:ao e difusao da produs:ao cient1fica na area das
Ciencias Sociais, em particular do Servis:o Social.
A partir deste numero a Revista Intervenr;iio Social tern uma Direcs:ao
Editorial constitu!da pelos Directores do Instituto Superior de Servi<;:o
Social de Lisboa e do Instituto Superior de Servi<;:o Social de Beja e
por urn membra da Direcs:ao da entidade instituidora. 0 Conselho de
Redacs:ao sera constitu1do por professores, investigadores dos Institutos e
tecnicos prestigiados e de reconhecido merito nacionais e internacionais,
nas areas tematicas das revistas.
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A Revista Intervenriio Social e urn espac;:o plural e aberto a expressao
da dinamica de produc;:ao de conhecimento dos ISSSL e ISSSB, aos n!veis
academico, ciendfico e profissional no ambito das Ciencias Sociais. E
uma publicac;:ao que zela pela divulgac;:ao sistematica dos resultados de
investigac;:oes, estudos e projectos, no pressuposto que a esta divulgac;:ao
corresponda uma maior visibilidade das actividades desenvolvidas, na area
da intervenc;:ao social, bern como urn maior contributo para a reflexao que
urge continuar a fazer sobre o Estado, a Sociedade, a Polltica e Acc;:ao
Social.
0 presente numero reline urn conjunto de textos que aprofundam
aspectos relacionados com a intervenc;:ao social na area da satide, explorando a sua variedade tematica e desenvolvendo analises tecnico/
ciendficas conforme o angulo de analise do seu autor. 0 artigo de Maria
Lucia Martinelli aprofunda a relac;:ao historica entre o Servic;:o Social e o
campo da saude, evidenciando-a como fundamental para a identidade
profissional e para os actuais desafios interdisciplinares. Ilda Witiuk destaca o trabalho dos Assistentes Sociais, sistematizando algumas das suas
dificuldades no processo do servic;:o social hospitalar. Esta refl.exao complementa-se com a desenvolvida por Maria Irene Carvalho sabre a complexidade do exerdcio da profissao de Servic;:o Social, em contexto hospitalar, reafirmando a importancia da profissionalizac;:ao do servic;:o social e
o consequente desenvolvimento de competencias profissionais espedficas.
Neste contexto, Aurora Matias sistematiza, numa optica transdisciplinar
e de apoio psicoemocional, a pratica profissional do Assistente Social com
jovens vitimas de osteosarcoma, uma doenc;:a oncologica. Na sua perspectiva o trabalho social deve, neste campo, facilitar especialmente o acesso
a direitos e recursos sociais suportado numa relac;:ao individual com o
jovem e seus familiares. Ainda no contexto da tematica da saude, o artigo
de Patricia Arriaga, Filipa Costa e Joao Taborda, enquanto testemunho
de uma intervenc;:ao no campo da psicologia, divulga os resultados de
urn estudo comparado, acerca das atitudes dos adolescentes para com a
doenc;:a mental.
Nesta revista apresentam-se ainda tres refl.ex6es cujo conteudo se interliga com a tematica anterior: uma primeira em que Jose Carlos Correia
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aprofunda o pensamento politico e o fundamento te6rico do Estado Social
e a sua articula<;:ao com a no<;:ao de justi<;:a, num quotidiano politico; outra
que interliga os conceitos de pobreza, desigualdade e desenvolvimento,
atraves de uma abordagem conceptual e analitica intencionalizada, par
Joaquim Caeiro, para os estudantes da licenciatura de Servi<;:o Social e,
uma outra, que desenvolve o significado social e politico da pensao social
em Portugal, da autoria de Francisco Branco.
Por fim, importa sublinhar que a Direc<;:ao Editorial aposta numa
publica<;:ao de qualidade com respostas adequadas as necessidades dos intervenientes sociais, garantindo equilibria nos textos a publicar, variando,
entre a diversidade de produtos, quer de profissionais, quer de investigadores, que se afirmam no campo intelectual portugues, na area do servi<;:o
social e das ciencias sociais em geral. Assim, convidamos todos os interessados a apresentarem textos originais para publica<;:ao. Agradecemos ainda
a todos quantos se empenharam para que este numero pudesse ser editado
em tempo, conforme programado.
A Direc<;:ao do ISSSL, do ISSSB e da CESDET

Nota da Direcfiio:
Em consequencia da rev1sao estatutaria dos Institutos Superiores de
Servi<;:o Social de Lisboa e Beja e da anterior ISSSCoop, hoje CESDETCooperativa de Ensino Superior de Desenvolvimento Social, Econ6mico
e Tecnol6gico procedeu-se a revisao organica e estaturaria da revista
Interven<;:ao Social e alterou-se o seu corpo editorial. Agradece-se ao
Prof. Doutor Francisco Branco o seu empenho na concretiza<;:ao regular
dos numeros anteriores, bern como a sua colabora<;:ao na concep<;:ao desta
revista, onde se induem textos par si solicitados aos diversos autores.
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