EDITORIAL
Este mimero da revista lnterven~iio Social privilegia no seu Dossier a problematica dos Direitos das Crian~as e dos ]ovens exactamente no momento em que,
em Portugal, se procede it revisao da Organizar;ao Tutelar de Menores - OTM, e
se aguarda a publicar;ao do novo ordenamento jurfdico de menores. Trata-se naturalmente duma materia a que o ISSS atribui grande relevtincia e que havia jci motivado a realizar;ao, em Marr;o passado, das li Jornadas sabre Crianr;as em RiscoAs Crianr;as e a Justir;a, e no quadro do qual se esrabeleceu um cm~junto de Princfpios Mfnilnos de Intervenr;clo Social na Justi~·a de Menores, tendo com.o fundamento.s· a Declarar;ao Universal dos Direitos do Homem ea Constituir;ao da Repliblica Portuguesa (ver seq·ao Notfcias).
Re1inem-se neste dossier um conjunto de arlifios que abordmn directa ou transversalmente os mode/os de polftica de protecr;ao cl iJ~f{mcia e juventude, divulgam
estudos e investigar;oes levadas a efeito ou em curso neste domfnio e apresentam e
analisam experif!ncias concretas de intervenr;clo social com crianr;as e jovens em
situa~·ao de risco e desprotec~·c7o.
Ana Nunes de Almeida analisa no seu artigo os contextos da i11{tincia TW sociedade actual, e em Portugal, assinalando designadamente as mudan~·as registadas
no piano denwgra.fico, no estatuto da crianr;a na redefamiliar e de parentesco, nas
representar;6es da personalidade da crian ~·a na famflia. 0 texto de Rosa Clemente
"Um novo olhar sabre a crian~a- um direito novo de promo~Cio de direitos e protecr;lio ", contextualiza e perspectiva os prindpios de wn novo direito relativo as
c rian~as e jovens em situar;ao de risco e de delito. Gra~a Fonseca e Jolio Pedroso,
analisam a experiencia das Comiss6es de Proteq·ao de Menores tendo em con.~i
derar;lio as perspectivas de reforma do sistema portugues de protecr;lio a c rian~as
e jovens e a experiencia destes sistemas na Suecia, Belgica e Canada. 0 artigo de
Paula Afonso situa e apresenta o Projecto de Apoio it Famflia ea Crianr;a, no quadro das concep{:iJes e polfticas de protecr;Cio its crianr;as e )ovens em risco no nosso
pais. Regin.a Vieira apresenta no seu texto a metodologia e actividade do Centra de
Acolhimento Casa do lnfantado destinado a crianr;as vftimas de maus tratos, abanlnteiWI/ftio Soda/, 17118. 1998
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dono e outras situa~oes de risco e desprotecftio. Adelino Antunes apresenta e analisa o "Projecto Fenix", uma experiencia de educa~tio para a cidadania com crianras e )ovens num quadro de intervenrtio multicultural com minorias etnicas. forge
Ferreira aborda a problemeitica da interven9ao social e judicial no ptvhlema da
crianra maltratada tendo como base d anti.lise da experiencia do serviro SOS Crianra, do lnstituto de Apoio it. Crianra. loran Roca dti. conta no seu trabalho da
situaftiO das crian~as de rua em Angola na perspectiva da exclustio educacional,
apresentando igualmente um con)unto de estrategias e perspectivas de melhoria da
sua situa~iio tendo por base a experiencia e estudo da vida e actividade dessas
crian9as numa perspectiva da assistencia orientada para a echtcarao e capacitartio
produtiva. De Ale/a Gon~alves apresenta-se um estudo sob re os )ovens e o seu processo de constnt.~ao identitaria em contexto de exclustio social. Finalmente integrase wn Dossier Bibliogr(tjico sobre as problemdticas das Politicas de PrOinOfCtO e
Protec~·c7o de Menores que se julga ser de utilidade para quem desenvolve estudos
e projectos de intervenrao social neste te domfnio.
Este numero da lntervenfCtO Social integra igualmente um conjunto de Artigos
sobre tematicas de interesse e actualidade. Aldafza Sposati aborda a quest[to dos
m[nimos socials enquanto patamar de cobertura de riscos e de garantias sociais
nurna perspectiva n[to minimalista mas como padrclo bdsico de vida e de inclusao
associado d concepfCtO de cidadania. Rudy van den Hoven apresenta um trabalho
sobre o sistema holandes de rendimento mfnimo, sua genese e evolu~ao ate ao seu
formato e funcionamento actual, dando igualmente conta das principais crfticas e
observa~oes que lhe silo dirigidas no quadro do debate sobre a Seguranra Social e
Assistencia Social na Holanda. Os artigos de ldilio das Neves e Alcina Monteiro
centram-se na anti.lise das questoes e perspectivas da Refonna da Seguran~a Social
em Portugal. llfdio das Neves suscita neste artigo um conjunto de aspectos essenciais a wn debate informado sobre a reforma do sistema de seguranra social em
Portugal designadamente, os problemas de comparabilidade dos sistemas, as causas ex6genas acrise da seguran~a social, a questclo do plafonamento e a gestao dos
activos da seguran9a social. Alcina Monteiro, desenvolve no seu texto uma andlise
das perspectivas de refonna da seguranra social em Portugal no quadro dos modelos hist6ricos de protecrao social na Europa e em face do que designa como modelo
mnericanizado, apontando designadamente as tendencias de privatizarc7o, selectividadelindividualizarao e trabalho/moraliza~ao, esta £lltima dimens[w em articulafiio coma implementarao do RMG. Segundo a autora a consolidarem-se estas tendencias caminhar-se-a para uma diferenciaftio hierti.rquica dos cidadaos no seu
direito it protec~·ao e seguran9a social. 0 ultimo artigo e da autoria de Beatriz
lllten·ell(tio Social. 17118, /998

7

Editorial

Couto e centra-se na reflexao sabre o a situa~ao e perspectivas do Servi~o Social
no quadro do Sistema de Saude e da reforma do Servi~o Nacional de Smide
Para a/em de outras sec~oes habituais, retoma-se neste mimero da lntervenr;ao
Social a publicafiiO de recensoes de obras recentes sabre Polfticas Sociais, lntervenfCiO Social e ServifO Social em particular: lnaugura-se um novo espafo- Interconhecimento - dedicado cl INTERNET enquanto via de acesso e difitsao de informa~ao pertinente para os trabalhadores sociaL~, docentes e pesquisadores da area
das Ciencias Sociais.
Uma ultirna palavra para destacar In Memoria, em que a Revista lnterven~ao
Social homenageia a pessoa do professor Francisco Pereira de Moura, recentemente desaparecido, cujo name e actividade se encontra significativamente ligado
avida do ISSS.
Francisco Branco

lluen ·<'II('<l" Social, 17118, 1998

