EDITORIAL
A importancia da investiga9ao para a area de Servi9o Social vem-se tornando
patente na publicayao desta revista.
Efectivamente a implementa9ao dos mestrados e doutoramentos em S. S. (iniciados em 1987 no quadro de um protocolo estabelecido coma PUC-SP) ea introduyao da Investiga9ao nos Pianos Curriculares da Licenciatura trouxeram um
desenvolvimento significativo na produ9ao de conhecimento nesta area disciplinar.
0 presente mimero ea concretiza9ao plena do que afirmamos.
Assim, ao abordar as questoes do Estado, das Polfticas, das Profissoes e das
Solidariedades Locais, trata de tematicas nao s6 importantes, como pertinentes para
a compreensao da Intervenyao Social e da Interven9ao do Servi9o Social em particular.
Desta forma no primeiro artigo sao abordadas as questoes do Estado - Tipos de
Estado (E. Liberal e E. Providencia com relevo para este) e as articula96es estabelecidas com as profissoes, dectetando, por outro lado, a implicayao destas no processo de estrutura9ao social.
A crise do Estado Providencia etratada especificamente por Francisco Branco,
colocando algumas pistas para a sua supera9ao a partir do desenvolvimento/fortalecimento das solidariedades locais e analisando o papel do S. S. como profissao,
neste processo.
Ana Fernandes, Helena Dias, M" de Lurdes Ferreira e Teresa Cabrita fezendo
um percurso hist6rico/actual caracteriza o surgimento do campo profissional do
Servi9o Social, nas Miseric6rdias Portuguesas.
Por sua vez, Cora Ferreira, Manuela Raimundo e Ruth Camalhao tentam compreender qual o papel atribufdo (as) e reivindicado pelas Solidariedades Locais
organizadas em I.P.S.S., na formulayao/reformulayao das polfticas sociais.
Jorge Ferreira ao informar-nos sobre urn novo campo da pratica para o Servi9o
Social- o atendimento telef6nico, S.O.S. Crian9a- caracteriza e analisa os seus
conteudos e as implica96es deste processo de comunicayao/interacyao em termos de
apoio social.
Estamos perante textos inovadores, seja pelas tematicas trabalhadas, seja pelos
angulos de abordagem em que sao tratados, o que se nos afigura um fndice positivo quanto ao futuro da produ9ao de conhecimentos nesta area disciplina,r em Portugal.
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