EDITORIAL
Inicio este texto com uma nota de rcgm.ijo por um facto muito recente e relevante no percurso acadcmico do Servi\:o Socialt~lll Portugal: a autorizayao eo credenciamento pclo Ministcrio da Educ;l\,:ilo do "Mestrado em Scrvi9o Social" no Instituto Superior de Servi9o Social de Lis boa c do "M est rado em Scrviyo Social e
Polftica Social" no lnstituto Superior de Scrvi9o Social do Porto.
Ap6s a atribuiyao do grau de licenciatura cm 1989, a autori1.a<.;ilo dos Mcstrados em Serviyo Social em 1995 vem, mais uma vez, rcconhcccr o nfvclunivcrsit;irio e a qualidade do ensino nestes Institutos, desenvolver a produ9ilo cicntffica
dando maior consistencia te6rica e estatuto academico a esta <hca disciplinar.
Este credenciamento vai ter repercussoes igualmente significativas na vertcntc profissional.
Ao integrannos nesta revista um dossier sobre esta questao queremos sinalizar
nao s6 o que este facto significa como salto qualificativo na traject6ria academica e
nas conquistas desta ultima decada, assim como fornecer elementos para a hist6ria
do Serviyo Social em PortugaL
0 presente numero conta com uma colaborayao internacional maioriuiria,
resultado do interdtmbio cientffico-cultural que, quer a revista "lnterven~ao
Social", quer o ISSSL vem fomentando.
Vicente de Paula Faleiros no primeiro artigo aprofunda e actualiza os seus
estudos sobre a profissao, situando-se quer ao nfvel da produyao de conhecimentos
em Serviyo Social quer ao nfvel da intervenyao profissional e das suas estrategias
de acyao articulando-as com as traject6rias e as bio-vias dos sujeitos.
Cristina de Robertis aborda "o contrato" como instrumento metodol6gico da
intervenyao profissional tratanclo quer a sua forma de elaborayao quer as dificuldacles que se colocam na sua utilizayao.
Beatriz Couto trata de uma tematica extremamente actual emergente nas sociedades contemporaneas: o problema das doenyas cr6nicas e do doente cr6nico e clas
suas consequencias a nfvel social reflectinclo sobre o redirecionamento da intervenyao do profissional de Serviyo Social da saude, junto dos grupos sociais afectados.
Ao tratar da pobreza e exclusao, fen6menos candentes que hoje atravessam
tanto as socieclades perifericas como as sociedades desenvolvidas, Macarena
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Diuana desenvolve o seu artigo num fmgulo inedito ao estabelecer a relayao deste
fen6meno corn a doenya mental, considerando os seus factores psico-sociais e clfmcos.
Jose Paulo Netto abordando a "Crise global contemporanea" analisa o esgotamento do modelo do "Welfare State" e o colapso do socialismo real como quest6es
referenciais desta crise, e ao examinar o neo-liberalismo ascendente nas sociedades
ocidentais, conclui pela necessidade da sua superayao como forma de ultrapassar a
barbarie.
Esperemos que a publicayao conjunta destes textos dos nossos amigos estrangeiros, contribuam para ampliar e intensificar um dialogo que ate agora tern ocorrido sob outras formas.
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