DELEGA<;AO DO I.S.S.S. EM BEJA
0 ISSS de Lisboa, no ano lectivo de 1990/91, abriu em Beja uma Delegar;iio em instalar;oes pertencentes aSt.a Casa da Misericordia, sita- Rua D. Manuel I - iniciando
assim naquela cidade o 1.0 ano do Curso Superior de Servir;o Social corn uma turma de
37 alunos.
Esta Delega<;iio e uma extensao de formar;ao em Servir;o Social da responsabilidade
jurfdica, pedagogica e cientffica do Instituto Superior de Servir;o Social - CRL - Cooperativa de Ensino Superior Particular e Cooperativo, sediada em Lisboa.
A abertura da Delegar;iio resultou de urn estudo e analise, de necessidades ao nfvel
nacional de formar;iio em Servir;o Social, do qual se concluiu das lnsuficiencias mais acentuadas nesta area de fqrmar;ao na zona Sui do Pafs.
Na base de tal decisiio estiveram raz6es de .nfvel geografico, ffsico e pedag6gico, ou
seja, a distancia que separa as duas cidades (Lisboa e Beja), os apoios materiais e sociais,
a inexistencia, na altura, de Ensino Superior na cidade de Beja, a aproximar;iio da cidade
de Evora e respectiva Universidade, como potencial e possibilidades de relacionamento,
entre muitos outros factores, tais como a receptividade e adesiio manifestada desde o infcio pelas estruturas locais e popular;ao, rela.tivamente ao projecto e ao tipo de formar;iio.
A Delegar;ao de Beja e urn projecto alicerr;ado em objectivos e finalidades comuns
sua entidade promotora, niio pretendendo os seus pioneiros criar ou desenvolver urn projecto a parte e separado.
Para o Instituto Superior de Servir;o Social este projecto e uma iniciativa inovadora
e enriquecedora, tanto para a formar;ao como para a profissiio.
Durante o primeiro anode funcionamento, a coordenar;iio e responsabilidade de implementar;ao, esteve a cargo da Direcr;ao da Cooperativa, e a orientar;ao pedag6gico-cientffica do Conselho Directivo e Cientffico do lnstituto Superior de Servir;o Social.
0 corpo docente integra professores efectivos do Instituto Superior de Servir;o Social
que leccionam nas duas cidades, professores contratados segundo as normas contratuais
de professores para o Ensino Superior, residente s na cidade de Beja e professores da Uni versidade de Evora em regime de col aborar;iio corn o lnstituto.
Uma preocupar;iio tornou-se basica desde o infcio e no percurs.o do desenvolvimento
deste projecto, consistindo na promor;iio de uma forte interacr;iio corn as estruturas locais
e entidades empregadoras.
E objectivo do Instituto Superior de Servir;o Social, desenvolver uma Escola de cariz
interactivo corn o meio exterior, procurando aproximar, de forma concertada e equilibrada, a teoria e a pratica.
Segui ndo tai s directrizes, realizaram-se em Beja, durante o ano lectivo 90/91, acr;6es
paralelas a formar;iio <<gerah> e outras iniciativas pedag6gicas mais vocacionadas para a
comunidade e profissionais de servir;o social (Assitentes Sociais) e areas afins.
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0 desafio foi grande, mas os resultados alcanc;ados foram muito maiores se pensarmos que mais 37 alunos viram, no ano lectivo 90/91 satisfeita uma das suas ambic;6es e
que num futuro proximo, prestarao urn servic;o importante comunidade.
Por sua vez, o possibilitar aos jovens daquela regiao e zonas limftrofes a cidade de
Beja desenvolverem e aplicarem as ~uas capacidades e saberes em terras de 6rigem;
0 procurar fazer face a desertificac;ao de zonas condenadas a fuga dos mais jovens
reduzidas aconcentrac;ao dos mais idosos, acentuando no decorrer do tempo as necessidades e insuficiencias de resposta aos varios nfveis.
«A DELEGA<;Ao DE BEJA>> e urn projecto jovem, em perfeita ascensao e provido
de muitas potencialidades para o futuro, no campo da formac;ao, investigac;ao e emprego.
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As solicitac;6es e sugest6es de participantes e formadores do Departamento de Formac;ao Permanente, constituiram , uma vez mais, a base decisional mais importante para
a configurac;ao do programa deste 2.0 semestre de 1991.
Manteem-se como objectivos prioritarios para 1991:
• Contribuir para o sucesso e competencia profissionais.
• Oportunizar a actualizac;ao te6rica e a analise de situac;oes concretas.
• Propiciar o intercambio de saberes, culturas e vivencias entre profissionais dediversas areas e diferentes pafses.
Este Departamento reafirma a sua estrategia ao garantir a qualidade da formac;ao, e
optimizando a participac;ao, mantendo urn numero limitado de inscric;6es por curso e.seleccionado criteriosamente os formadores.

CARREIRAS PROFISSIONAIS
0 processo desenvolvido pelo corpo profissional do Servi9o Social e respectivas estruturas sindicais e associativas, em fun9ao da reestrutura9ao da carreira profissional de
Servi9o Social, no quadro da Fun9ao Publica, teve o seu epOogo corn a publica9ao do Dec.-Lei n.0 296/91 de 16 de Agosto:
Este ultimo processo iniciado ap6s a publica9ao das Portarias n.os 370/90 e 1144/90,
respectivamente de 12 de Maio e 20 de Novembro, onde mediante requisitos, e reconhecido aos assistentes sociais anteriormente formados corn os Cursos Superiores de Servi90 Social dos lnstitutos de Lisboa, Porto e Coimbra, os efeitos correspondentes ao grau
de licenciatura, teve como objectivo a cria9ao da carrreira de Tecnico Superior de Servi90 Social, e simultaneamente, a respectiva transi9au automatica para a carreira Tecnico
Superior de Servi90 Social, dos actuais assistentes sociais existentes nos quadros da Fun9ao Publica.
0 Decreto que a seguir publicamos consagra na quase totalidade, os objectivos pretendidos.

Decreto-Lei n!' 296/91
de 16 de Agosto
As Portarias n?s 370/90 e 1144/90, respectivamente de 12 de Maio e 20 de Novembro,
vie ram permitir que ao curso superior de Servi9o Social, ministrados pelos Institutos Superiores de Servi9o Social de Lisboa, Porto e Coimbra, fosse reconhecido o nfvel de licenciatura, desde que os diplomados corn aquele curso superior reunissem determinados
requisitos nelas fixados, os quais seriam confirmados e verificados pelos mesmos Institutos, que emitiram os correspondentes certificados.
Torna-se, asslm, necessaria proceder ao enquadramento dos profissionais abrangidos
por aquele reconhecimento, integrando-se em carreira adequada ahabilita9a0 de que SaO
portadores.
Nesta sequencia, visa o presente diploma criar e regulamentar a carreira de tecnico
superior de servi9o social, definindo ainda as normas de transi9ao dos referidos profissionais para a mesma carreira.
Este diploma foi, nos termos do Decreto-Lei n? 45-A/84, de 3 de Fevereiro, antecido
de audi9ao das organiza96es sindicais.
Assim:
Nos termos da alfnea a) do n? 1 do artigo 201 ~~ da Constitui9ao, o Governo decreta
o seguinte:
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Artigo 1? 0 presente decreto-lei aplica-se a todos os servic;:os da administrac;:iio central, local e regional, be m como aos institutos publicos que revistam a natureza de servic;:os personalizados ou fundos publicos.
·
Art. 2? E criada a carreira de tecnico superior de servic;:o social, integrada no grupo
das carreiras do pessoal tecnico superior•de regime geral.
Art. 3? - Os tecnicos de servic;:o social portadores de diploma ou certificado reconhecido nos termos das Portarias n?s 370/90 e 1144/90, respectivamente de 12 de Maio
e de 20 de Novembro, transitam, independentemente do seu posicionamento resultante do
. descongelamento de escaloes previsto nas alfneas a) e b) don? 2 do artigo 38~> do decreto-Lei
· n? 353-A/89, de 16 de Outubro, para a carreira de tecnico superior de servic;:o social referida no artigo anterior, de acordo corn as seguintes regras:
a) Os tecnicos especialistas principais, tecnicos especialistas e tecnicos principais siio
integrados, respectivamente, nos escaloes 6, 4 e I da categoria de tecnico superior
- principal;
6) Os tecnicos de I~ classe siio integrados no escaUio I da categoria de tecnico superior de 1? classe;
c) Os tecnicos de 2~ classe siio integrados no escaliio I da categoria de tecnico superior de 2~ classe.
2 - 0 disposto no numero anterior e ainda aplica.vel aos funciomirios integrados na
denominada carreira tencia que, sendo portadores de diploma ou certificado reconhecido
nos termos das Portarias n?s 370/90 e 1144/90, respectivamente de 12 de Maio e de 20 de
Novembro, prossigam func;:oes na area de servic;:o social em servic;:os ou organismos que
tenham atribuic;:oes naquele domfnio e ou cujos quadros de pessoal prevejam a area funcional de servic;:o social relativamente aquela carreira.
3 - Os tecnicos de servic;:o social portadores de' diploma ou certificado reconhecido
nos termos das portarias citadas no numero precedente que tenham sido providos em lugares da carreira tecnica superior ao abrigo do sistema de intercomunicabilidade vertical
previsto no artigo 17~> do Decreto-ki n~> 248/85, de 15 de Julho, e exerc;:am func;:oes na area
funcional de servic;:o social transitam para a carreira de tecnico superior de servic;:o social :
a) Na categoria que resultar da aplicac;:iio do regime previsto non~> I, tendo como referenda a categoria de que eram tftulares quando foram providos na carreira tecnica superior; ou
b) Em categoria e escaliio identicos aos que possuam na carreira tecnica superior, se
daf resultar tratamento mais benefico que o decorrente da aplicac;:iio da alfnea a.
4 - Para efeitos de acesso na carreira tecnica superior de servic;:o social releva, na ea-·
tegoria para que se operar a transic;:iio, todo o tempo de servic;:o prestado :
a) Nas categorias de origem, no caso dos tecnicos de servic;:o social principal, de 1?
cl as se ou de 2 ~ classe ;
b) Conjuntamente nas categorias de tecnico de servic;:o social principal e especialista,
no tocante aos titulares desta ultima categoria;
c) Conjuntamente nas categorias de tecnico de servic;:o social principal, especialista
e especialista principal, no caso dos funcionarios titulares da ultima destas categorias.
5 - Ao primeiro concurso para a promoc;:iio a categoria de assessor de servic;:o social
aberto ap6s a entrada em vigor do presente diploma apenas poderiio candidatar-se:
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a) Os actuais tecnicos especialistas principais de servi<;o social e tecnicos especialis-

tas principais, independentemente do tempo de servi<;o prestado nessas categorias,
que transitem, nos termos previstos nos n?s 1 e 2, para a categoria de tecnico superior principal de servi<;o social;
b) Os actuais tecnicos especialistas de servi<;o social e tecnicos especialistas corn, pelo menos, urn anode servi<;o na categoria que transitem, ao abrigo dos n?s I e 2,
para a categoria mencionada na alfnea precedente;
c) Os tecnicos superiores que transitem, nos termos previstos non? 3, para categoria
de tecnico superior principal de servi<;o social e possuam mais de seis anos de servi<;o na denominada carreira tecnica superior.
6 - Para efeitos do disposto no n? 4 releva o tempo de servi<;o prestado:
a) Nas correspondentes categorias da carreira tecnica, no caso previsto no !1? 2 deste
preceito;
b) Na categoria de referenda da carreira tecnica de servi<;o social e, bem assim, o prestado na carreira tecnica superior, no caso previsto no n? 3 deste artigo.
Art. 4? - 1 - Para execu<;iio do presente diploma, os servi<;os e organismos referidos no artigo 1? deveriio alterar os seus qi.1adros de pessoal no prazo de 90 dias a contar
da data da entrada em vigor'deste decreto-lei.
2 - A altera<;iio referida no numero anterior obedece as seguintes regras:
a) Seriio criados os lugares necessarios a transi<;iio prevista no artigo 3~', extinguindo-se os correspondentes lugares da carreira de tecnico de servi<;o social e das carreiras tecnica e tecnica superior;
b) A carreira criada nos termos do presente diploma devera comportar todas as categorias que integram a respectiva estrutura;
c) A aplica<;iio do disposto nas alfneas anteriores niio podera originar aumento global
do numero de lugares, devendo as dota<;oes relativas as categorias de assessor e de
assessor principal ser compensadas corn a extin<;iio de outros tantos lugares vagos
na carreira de tecnico superior de servi<;o social ou, na inexistencia de vagas em
numero suficiente para o efeito, mediante a extin<;iio gradual do numero de lugares
necessarios para promover aquela compensa<;iio.
Art. 5? - 1 - 0 presente diploma entra em vigor no dia 1 domes seguinte ao da sua
publica<;iio, produzindo efeitos, no que respeita ao sistema de transi<;iio previsto no artigo
3?, a partir da mesma data.
2 - 0 processamento de vencimentos nos termos do numero anterior esta, todavia,
dependente da previa altera<;iio dos quadros de pessoal, de harmonia corn o regime consignado no artigo 4 ~'.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Julho de 1991. - Anfbal Ant6nio
Cavaco Silva - Lufs Miguel Couceiro Pizarro Beleza.
Promulgado em 26 de Julho de 1991.
Publique-se.
0 Presidente da Republica, MARIO SOARES

Referendado em 29 de Julho de 1991.

0 Primeiro-Ministro, Anfbal Ant6nio Cavaco Silva

