
 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 

 

 

 

 

O SERVIÇO SOCIAL E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Serviço Social 

 

 

 

Sandra Valente Esteves 

Orientadora: Professora Doutora Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018



 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 

 

 

 

 

O SERVIÇO SOCIAL E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Serviço Social 

 

 

 

Sandra Valente Esteves 

Orientadora: Professora Doutora Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018



 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               ii 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 

 

 

O SERVIÇO SOCIAL E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Serviço Social 

 

 

 

 
 

 

 

 Nome do candidato: 

Sandra Valente Esteves  

Orientadora:  

Professora Doutora Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves 

 

 

 

 

Composição do Júri:  

Professora Doutora Berta Pereira Granja 

 

 

 

Vila Real, 2018



 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               iii 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Pais e ao meu Irmão. 



 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               iv 

AGRADECIMENTOS 
 

Este trabalho de investigação é fruto do contributo de várias pessoas e entidades, às 

quais agradeço, pois sem elas a sua realização não seria possível. Quero, deste modo, 

demonstrar todo o meu apreço e profundo agradecimento:  

 À Professora Doutora Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves, minha 

orientadora, pela sua dedicação e disponibilidades durante todo o trabalho de investigação, e 

por todo o conhecimento científico e técnico que me transmitiu.  

 À Doutora Dulce Mendes, o meu elo de ligação com o IASFA, I. P., pela 

disponibilidade, ajuda e dedicação prestada durante todo trabalho de investigação, bem como a 

todas as Assistentes Sociais do IASFA, I. P., que dedicaram um pouco do seu tempo a responder 

às entrevistas.  

 Ao Conselho Diretivo do IASFA, I. P., por autorizar a realização deste trabalho de 

investigação, a uma pessoa externa ao IASFA, I. P., pois nunca antes tinha sido autorizado.  

À Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro pela formação que me foi ministrada 

durante estes anos.  

Ao meu curso, pelo apoio ao longo dos últimos anos, pela boa disposição e espírito de 

entreajuda, os quais contribuíram para o meu enriquecimento pessoal e académico. 

Ao André pela cumplicidade, ajuda, dedicação, empenho e paciência durante a 

elaboração do trabalho de investigação.  

À minha família e amigos que sempre estiveram comigo e que me ajudaram e apoiaram 

desde o início até ao fim.  

Aos meus animais, pela companhia constante e paciência. 

A todos, muito obrigada.



 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               v 

RESUMO 
  

Os Serviços Sociais das Forças Armadas atravessaram diversos períodos cujas 

transformações políticas, económicas e sociais estabeleceram estímulos ao desenvolvimento da sua 

missão de apoio à família militar. 

A atual situação de transformação económica e social do país renova os desafios colocados 

à Ação Social das Forças Armadas, obrigando a uma reestruturação da sua atuação de modo a 

garantir a continuidade da eficácia e da eficiência das suas práticas.  

É neste contexto que surge o presente trabalho de investigação, subordinado ao tema: 

“O SERVIÇO SOCIAL E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Desafios e Perspetivas no 

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.”. 

O objeto de investigação deste trabalho centra-se no Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., nomeadamente no exercício profissional dos Assistentes Sociais, práticas e 

perceções dos profissionais do Serviço Social no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, 

I. P.. 

Os objetivos deste trabalho de investigação passam por: traçar a evolução histórica dos 

Serviços Social das Forças Armadas; descrever o atual Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas. I. P.; indicar os domínios de atuação do Instituto de Ação Social das Forças Armadas. 

I. P.; analisar a perceção dos Assistentes Sociais sobre fundamentos e orientação teórica e 

metodológica subjacente à sua prática; e por último, propor novos métodos/estratégias a 

implementar, no âmbito da sua intervenção, de modo a que estes façam face aos desafios da 

atualidade. 

Este trabalho de investigação encontra-se dividido em duas partes, a parte teórica e a parte 

prática. Na parte teórica, é efetuada a pesquisa bibliográfica, que teve particular incidência 

sobre as obras de referência e estudos relacionados com o tema, de forma a poder sustentar o 

trabalho de campo. A parte prática, teve por base a recolha de dados e informações através da 

aplicação de entrevistas, cuja análise e discussão permitiu dar resposta à pergunta de partida, 

bem como extrair algumas reflexões relativas ao tema.  

Conclui-se com este trabalho que o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., 

atualmente apresenta-se como uma Instituição orientada por critérios de adequabilidade e 

eficácia, permitindo uma atuação múltipla de apoio aos militares e aos seus familiares. A sua 

missão insere-se no âmbito da Ação Social Complementar de apoio à família militar, tendo 

como competências o desenvolvimento de ações de promoção do bem-estar social dos seus 
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beneficiários, através da garantia de prestações no campo da Ação Social Complementar e da 

gestão do sistema Assistência na Doença aos Militares.  

Desta forma, a intervenção das Assistentes Sociais no Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., tem como função garantir e promover a Ação Social Complementar dos seus 

beneficiários, que se materializa, entre outros, através de comparticipações financeiras. 

 

Palavras-chave: Instituto de Ação Social das Forças Armadas. I. P.; Exercício profissional; 

Assistentes Sociais.
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ABSTRACT 
 

The Social Services of the Armed Forces have pass through several periods whose 

political, economic and social transformations have stimulated the development of their mission 

to support the military family. 

The country’s current economic situation and social transformation renews the 

challenges posed to the Social Services of the Armed Forces, forcing a restructuring of its way 

of action, in order to guarantee the continuity of effectiveness and efficiency of its practices. 

It is in this context that the present research work appears, subordinated to the theme: 

“THE SOCIAL WELFARE AND THE PROFESSIONAL PRATICE: Challenges and 

Perspectives at the Institute of Social Action of the Armed Forces.”. 

The purpose of this research is focused on the Institute of Social Action of the Armed 

Forces, namely in the professional practice of social workers, practices and perceptions of social 

service professionals in the Institute of Social Action of the Armed Forces. 

The objectives of this research are to track the historical evolution of the Institute of 

Social Action of the Armed Forces; to describe the Institute current state; to indicate where it 

operates; to analyze the perception of social workers about their fundamentals, theoretical and 

methodological orientation underlying their practice; and finally, to propose new methods / 

strategies to be implemented within the framework of their intervention, so that they can meet 

current challenges. 

This research is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. In the 

theoretical part, the bibliographic research is carried out, which had focus on works and studies 

related to the subject, in order to be able to sustain the field work. The practical part was based 

on the collection of data and information through the application of interviews, whose analysis 

and discussion allowed to answer the starting question, as well as to extract some reflections 

related to the topic. 

The conclusion of this work is that the Institute of Social Action of the Armed Forces, 

currently, presents itself as an institution oriented by criteria of adequacy and effectiveness, 

allowing a multiple action of support to the military and their families. Its mission is to support 

the military family, within the framework of the Complementary Social Action, having as 

objectives the development of actions to promote the social welfare of its beneficiaries, by 
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guaranteeing benefits in the field of Complementary Social Action and the management of the 

system Assistance in the Limitations of the Military. 

By these means, the Institute of Social Action of the Armed Forces, has the function of 

guaranteeing and promoting the Complementary Social Action of its beneficiaries through 

financial contributions, among others. 

 

Keywords: Institute of Social Action of the Armed Forces, P. I.; Service Professionals; Social 

Workers.   
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PARTE I
 

1. CAPÍTULO 1:  

INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação de mestrado sobre o “O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.”, visa interpretar 

os fundamentos do campo profissional do Serviço Social (SS) e a sua aplicação no campo 

profissional - Forças Armadas (FAA). Para o efeito procede-se a uma extensa pesquisa 

bibliográfica e ao estudo de perceções dos Assistentes Sociais (AS), que atuam no Instituto de 

Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), sobre o campo profissional, limites, 

virtudes e desafios. 

  A atuação dos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) sempre procurou 

acompanhar as transformações sociais e as políticas sociais nacionais, garantindo aos militares 

e às suas famílias um sistema de assistência e proteção, decorrente da condição militar.  

Desta forma, considera-se importante conhecer as lógicas subjacentes à atuação dos 

SSFA, e a sua matriz corporativa, que se estende desde o período do Estado Novo até à 

atualidade, no quadro de uma nova geração de políticas sociais, através de um estudo que 

analise a forma como os sistemas políticos e ideológicos e os contextos económicos e sociais 

influenciaram as respostas dos SSFA aos problemas e necessidades dos seus beneficiários.  

O caráter dinâmico da realidade social, com repercussões sobre a esfera pessoal e 

coletiva dos beneficiários do Instituto, implica repensar as suas respostas e adaptá-las às novas 

demandas, com o objetivo de garantir o bem-estar da família militar (Carvalho, 2013).  

Em 1958 foram criados os SSFA sob a salvaguarda do projeto político-ideológico e 

social do Estado Novo relativamente à assistência e à precaução social corporativa. A este 

competia-lhes a resolução de forma mais adequada dos problemas de caráter social dos 

militares, numa ótica de rentabilização dos meios disponíveis, mediante o desenvolvimento de 

uma ação centralizadora, coordenada e impulsionadora das suas atividades.  

O processo de transformação societal decorrente da transição para um regime 

democrático, associado a alterações demográficas, sociais, económicas e políticas, implicou 

uma mudança na lógica de intervenção no domínio da ação pública, nas políticas públicas, e, 

em específico, nas políticas sociais. Desta forma, surgiram políticas públicas integradoras e 

orientadas para a promoção do desenvolvimento social, da inclusão e da coesão social.  
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Desde a sua criação até à atualidade, os SSFA atravessaram diversos períodos cujas 

transformações políticas, económicas e sociais estabeleceram estímulos ao desenvolvimento da 

sua missão de apoio à família militar. A atual situação de transformação económica e social do 

país renova os desafios colocados à ação social das FAA, obrigando a uma reestruturação da 

sua atuação de modo a garantir a continuidade da eficácia e da eficiência das suas práticas.  

Desta forma, pressupõe uma adaptação contínua do IASFA, I. P., às novas realidades e 

aos novos desafios decorrentes, mediante a modernização dos métodos de trabalho, 

introduzindo as dimensões do diagnóstico, planeamento e avaliação, a inovação das formas de 

atuação, o desenvolvimento de uma abordagem sistémica e multidisciplinar, e, por fim, a 

promoção das parcerias (Carvalho, 2013). 

O objeto de investigação centra-se no IASFA, I. P., nomeadamente no exercício 

profissional dos AS, práticas e perceções dos profissionais do SS no IASFA, I. P.. 

O trabalho comtempla os seguintes objetivos específicos: 

 Traçar a evolução histórica dos Serviços Social das Forças Armadas;  

  Descrever o atual Instituto de Ação Social das Forças Armadas. I. P.;  

 Indicar os domínios de atuação do Instituto de Ação Social das Forças Armadas. I. 

P.;  

 Analisar a perceção dos Assistentes Sociais sobre fundamentos e orientação teórica 

e metodológica subjacente à sua prática;  

 Propor novos métodos/estratégias a implementar, no âmbito da sua intervenção, de 

modo a que estes façam face aos desafios da atualidade; 

Este trabalho de investigação desenvolve-se segundo a pergunta de partida (PP): “Quais 

os fundamentos e processos de trabalho do Serviço Social no Instituto de Ação Social das 

Forças Armadas, I. P.?”.  

Da PP emergem perguntas derivadas (PD) que, por sua vez, irão dar fundamento e 

sustentabilidade à questão central, para que se possa alcançar o objetivo final. Assim, procurar-

se-á dar resposta às seguintes PD, quer da parte teórica do trabalho, quer da parte prática do 

mesmo:  

PD1: Quais os fundamentos e domínios de atuação do campo profissional? 

PD2: O exercício profissional do Serviço Social no Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., segue uma orientação teórica e recorre a métodos? 

A elaboração da presente dissertação de mestrado está conforme as Normas de 

Apresentação de Teses de Doutoramento e Dissertações de Mestrado da Universidade de Trás-
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os-Montes e Alto Douro (UTAD) (UTAD, 2016). Nos casos em que as normas são omissas, a 

redação escrita suporta a interpretação de outros autores, nomeadamente Sarmento (2013) e 

Quivy & Campenhoudt (2008).  

Este trabalho segue o sistema alfabético (autor, data), indicado pelas normas Publication 

Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 

2010). 

É importante realçar o modelo metodológico que foi adotado, e levado em conta, nas 

diferentes fases da elaboração do trabalho. Esta investigação desenvolveu-se tendo em conta as 

seguintes fases:  

 Escolha do tema. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Definição da questão central, objetivos de investigação e modelos de análise.  

 Revisão bibliográfica. 

 Estudo de campo. 

 Tratamento e análise dos dados recolhidos. 

 Apresentação, análise e discussão dos resultados. 

 Conclusões e recomendações. 

 Entrega do trabalho de investigação.   

O trabalho de investigação encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira parte 

teórica e a segunda parte prática. A conjugação das duas partes perfaz um total de seis capítulos, 

três na primeira parte e três na segunda, como se pode ver na Figura n.º1.  

A parte teórica inicia-se com o Capítulo 1, “Introdução”, no qual é feita a justificação 

do tema, são apresentadas as perguntas de investigação, o objeto e objetivos da investigação, 

estabelecidas as questões de investigação, abordada a metodologia da investigação e, por fim, 

a estrutura do trabalho.  

No Capítulo 2, “Fundamentos do Campo Profissional: Serviço Social no Instituto de 

Ação Social das Forças Armadas, I. P.”, é realizada uma revisão da literatura, sobre os 

fundamentos do SS. Este capítulo pretende dar a conhecer o contexto no qual surgiu a profissão 

de AS até ao desenvolvimento da construção de identidade no contexto Português, bem como 

o perfil do AS na atualidade e quais as suas funções.  

O Capítulo 3, “Campo Profissional: Evolução Diacrónica dos Serviços Sociais das 

Forças Armadas”, é efetuada uma revisão da literatura, na qual é realizada uma revisão da 

evolução histórica dos SSFA, posteriormente realiza-se uma abordagem ao atual IASFA, I. P., 



Capítulo 1: Introdução 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               4 

bem como as suas prioridades de intervenção. São ainda abordados o IASFA, I. P., os Serviços 

Sociais da Administração Pública (SSAP) e o Sistema de Segurança Social. Aborda-se ainda o 

SS no IASFA, I. P.. Por último, identifica-se os desafios que se colocam atualmente ao IASFA, 

I.P.. 

A parte prática inicia-se com o Capítulo 4, “Metodologias e Procedimentos”, onde se 

procede à justificação dos métodos, técnicas e instrumentos de investigação utilizados.  

No Capítulo 5 “Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados” são apresentados, 

analisados e discutidos os resultados obtidos através do trabalho empírico.  

Por último, no Capítulo 6, “Conclusões e Recomendações”, são dadas as respostas às 

perguntas de investigação e apresentadas as reflexões finais. Este capítulo inclui ainda as 

limitações da investigação e as recomendações para investigações futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estrutura do Trabalho de Investigação 
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2. CAPÍTULO 2:  

FUNDAMENTOS DO CAMPO PROFISSIONAL: SERVIÇO SOCIAL 

NO INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I. P. 

2.1 INTRODUÇÃO  

Neste capítulo precedeu-se à análise dos fundamentos e do contexto histórico no qual 

surgiu a profissão de AS até ao desenvolvimento da construção de identidade no contexto 

Português, de modo a possibilitar uma análise sobre as práticas e competências do profissional, 

nomeadamente no IASFA, I. P.. Para tal é importante perceber quais as funções inerentes ao 

AS. 

 

2.2 OS FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL  

O SS, profundamente consolidado na prática, profissionaliza-se em Inglaterra e nos 

Estados Unidos da América com a institucionalização da assistência social, a criação das 

primeiras escolas e a abertura dos primeiros locais de trabalho para AS nos finais do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX (Hare, 2004; Martins, 1999; Soydan, 2012). 

O surgimento da profissão surge relacionada com a questão social decorrente dos 

fenómenos da industrialização, urbanização, proletarização, emergência das classes médias e 

individualização da sociedade, que consequentemente conduziram à emergência da necessidade 

de intervenção face a problemas sociais de cariz distinto dos anteriormente existentes. 

Atualmente, a profissão de SS continua a ser definida de forma pouco consensual, dado que a 

prática em si compromete a afetação de conhecimentos de várias áreas do saber e o seu objeto 

de intervenção encontra-se em permanente mudança, quer sejam os indivíduos ou a estrutura 

social (Iamamoto, 1999; Kisnerman, 2001; Santos, 2009; Soydan, 2012). 

Desde o princípio que o SS assumiu de imediato uma dupla corrente, com Mary 

Richmond a destacar-se no SS individual, através da abordagem caso a caso, e Jane Addams a 

destacar-se no SS de grupos/comunitário (Branco, 2010). 

Mary Richmond com sua obra “What is Social Casework” de 1922, criou a metodologia 

casework (SS de casos), que visa integrar o indivíduo dentro da rede de ligações sociais em que 

se encontra inserido, perspetivando-o em diferentes níveis, seja enquanto trabalhador, vizinho 

e cidadão, seja enquanto constituinte de uma família nuclear. Richmond afirma que, além das 

características e das dificuldades sentidas pelo indivíduo, este encontra-se inserido num 
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contexto e deverá ser nesse contexto que os profissionais devem trabalhar desenvolvendo uma 

relação de proximidade e de parceria, enfatizando a necessidade de trabalhar tanto com a pessoa 

como com o seu contexto (Agnew, 2010; Branco, 2010; Mouro, 2001; Kisnerman, 2001; 

Weber, 2011). 

Jane Addams concebeu o “Hull House Settlement”, este constituiu-se uma resposta 

social com serviços sociais. Addams não criou somente a estrutura da resposta social, introduziu 

também o princípio de que para dar uma resposta eficaz às necessidades dos indivíduos, os 

profissionais deveriam envolver-se no seio das comunidades, para melhor compreender as 

complexidades do dia-a-dia (Branco, 2010; Kam, 2012; Weber, 2011). 

Só em 1989 e 1990 é que a formação em SS passou a atribuir o grau de licenciatura aos 

seus alunos. Para Amaro (2012) este período foi o segundo momento agregador da profissão 

em Portugal, desde a sua institucionalização (considerado o primeiro momento pela autora), 

sendo que nesta época a corrente de pensamento do SS Português era marcadamente assente 

numa visão alternativa face ao SS clássico. No Quadro n.º 1, Amaro (2012) apresenta a 

comparação existente entre as perspetivas clássicas e alternativas do SS.  

 

Quadro 1 Serviço Social Clássico vs. Serviço Social Alternativo 

 VISÃO CLÁSSICA VISÃO ALTERNATIVA 

Finalidade Coesão social Justiça social 

Objetivo Regulação Mudança 

Objeto Indivíduo Estrutura 

Papel Adaptador Emancipador 

Assistente Social Agente do bem Tecnocrata 
Agente de mudança 

Messiânico 

Abordagem 

Metodológica 

Tripartida: caso, grupo, 

comunidade 
Integrada 

Foco de Intervenção Orientação para a pessoa Orientação política 

Desempenho Profissional Neutralidade Militantismo 

Campo Paradigmático Funcionalista/interpretativista Humanista/estruturalista 

Função Assistencialismo Empowerment 

Resultado Relações de dependência Autodeterminação individual 

Fonte: Amaro (2012, p. 104) 

Relativamente á identidade profissional em SS em Portugal, Caria (2016, p. 3) num 

estudo realizado sobre o tema, indica que o conceito  

“inscreve uma tensão entre o individual e o coletivo e ao mesmo tempo uma tensão entre a 

identidade como relação de identificação e pertença social (com forte conteúdo de natureza 

emocional-prática e simbólica) e a identidade como relação de diferenciação-distinção social (com 

forte conteúdo de natureza individual, consciente e autoreflexiva)”. 

O autor supracitado refere, ainda, que a identidade profissional do SS é a consciência 

discursiva que os AS detêm do uso que fazem do conhecimento formal e legítimo, tais como os 
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princípios e valores abstratos, modelos e atitudes para atuar que, os identifica com o trabalho 

social e os diferencia de outras profissões.  

Neste sentido, podemos concluir que a identidade profissional é algo que resulta das 

relações que a subjetividade dos AS determinam entre a educação formal, profissionalização e 

atividades de trabalho social (Caria, 2016). 

Numa investigação realizada por Santos (2009), esta organizou o desenvolvimento 

histórico da identidade profissional em seis momentos, expostos no Quadro n.º 2. Procura-se 

identificar em cada momento de identidade profissional, o contexto histórico, a forma de 

Estado, o tipo de políticas sociais existentes, os objetivos dos profissionais de SS e as 

metodologias de intervenção mais predominantes. 

Nos finais dos anos 90 e inícios do século XXI, surge um sexto momento marcado pela 

continuidade da crise do Estado Providência e em que os cidadãos são cada vez mais suportados 

pelo setor privado ao nível de respostas sociais. Desta forma, surgem os incentivos à criação de 

seguros de saúde, planos de poupança-reforma, entre outros, que têm como objetivo efetivar a 

transferência da responsabilidade social do Estado para a esfera privada. As restantes medidas 

de apoio social asseguradas pelo Estado deixaram de obedecer a questões como a justiça social 

e a solidariedade a fundo perdido, para obedecerem a critérios de rentabilidade e investimento. 

Assim sendo, instalou-se um Estado Workfare no qual a prestação social surge quando o 

cidadão executa um trabalho ou atividade em troca que a sustente. Os incentivos estatais 

passaram a ser atribuídos ao setor privado para que este adote um papel central na resolução de 

problemas estruturais da sociedade, tais como o desemprego e o trabalho precário. As medidas 

de ação social têm como objetivo inserir os indivíduos excluídos dentro do sistema de mercado 

característico da sociedade, o que consequentemente vai influenciar as práticas e a identidade 

dos AS que têm de intervir dentro deste enquadramento (Santos, 2009). A autora refere, ainda, 

que surge nesta fase uma identidade “capacitação social” no SS, cujo papel de capacitar e 

transformar um indivíduo não participativo num sujeito autónomo e dotado de cidadania 

avizinha a sua intervenção dos proveitos da perspetiva de rentabilidade da sociedade capitalista. 
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Quadro 2 Construções Históricas de Identidade Profissional 

IDENTIDADE PROFISSIONAL 
ÉPOCA/ ESPAÇO 

TEMPORAL 

FORMA DE 

ESTADO 

PROVISÃO SOCIAL/ 

POLÍTICAS SOCIAIS 

OBJETIVOS 

PROFISSIONAIS 

METODOLOGIAS DE 

INTERVENÇÃO 

Identidade Assistencialista 
Finais de anos 20 – 

Princípios anos 30 
Estado Ditatorial 

Assistência /Caridade organizada 

e voluntária 

Diminuição dos problemas 

sociais na ótica da retribuição 

económica 

Indiferenciada 

Voluntariado Beneficência 

Identidade Social-Harmonizadora Finais anos 30 - 50 Estado Ditatorial 

Criação do Instituto de 

assistência à família 

Sistema Corporativo 

Instauração e restauração da 

ordem social 

Inquérito Social 

Case-study 

Identidade Promocional 
Finais anos 50 até 

meados anos 70 

Fim do regime 

ditatorial 

Primavera Marcelista 

Estado de bem-estar 

Políticas sociais distributivas Promoção social e comunitária 

Planeamento e avaliação 

orientada para a aliança entre o 

desenvolvimento económico e o 

desenvolvimento social 

Identidade Desenvolvimentista 

Crítica 

Finais anos 70 e 

anos 80 
Estado Providência Políticas sociais produtivas 

Dois objetivos: 

- Transformação 

social; 

- Mudança social 

O território como sujeito e não 

como objeto 

Diagnóstico e projetos 

comunitários participados 

Identidade Humanista/ 

Desenvolvimentista e Identidade 

Humanista/ Assistencialista 

Anos 80 e 90 
Crise Estado 

Providência 
Políticas sociais ativas 

Ação social contratualizada com 

vista à corresponsabilização dos 

beneficiários no acesso à 

prestação social 

Projetos de desenvolvimento 

integrado 

Ação casuística e intervenção 

familiar 

Trabalho em parceria e 

comunitário 

Identidade Capacitação Social Finais anos 90 

Crise Estado 

Providência 

Aparecimento 

Workfare 

Políticas sociais ativas e políticas 

de inserção 

Mobilização dos intervenientes 

locais e comunitários 

Integração social pelo trabalho 

Capacitação com vista à 

autonomia 

Contratualização 

Técnicas de empowerment 

Trabalho em rede 

Planeamento e avaliação 

Fonte: Adaptado de Santos (2009, p. 99)
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2.2.1 DEFINIÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL  

Como já abordado anteriormente Mary Richmond e Jane Addams criaram, no princípio 

da profissão de SS, a marca de uma abordagem multifacetada aos problemas sociais, em que o 

indivíduo, os grupos e os meios envolventes eram objeto de intervenção, surgindo uma 

bifurcação na intervenção do AS: o SS de casos e o SS comunitário (Martins, 1999). 

De acordo com a mesma autora, desde o princípio que o SS se apresenta como uma 

profissão de dupla dimensão, pois trabalha com os indivíduos, clientes ou utentes de serviços, 

procedendo à regulação de bens e serviços que se lhe aplicam, fazendo a mediação das medidas 

de política social e política do serviço onde os profissionais se inserem, contudo também utiliza 

a informação e investigação sobre as situações sociais com que se confronta em favor da defesa 

dos direitos cívicos e sociais dos cidadãos, sem se limitar à adaptação do indivíduo à sociedade, 

constituindo-se num agente de reforma social. 

Na procura de encontrar uma definição de SS aplicável a todos os países onde a 

profissão existe e se desenvolve, em julho de 2000, na cidade de Monreal, a Federação 

Internacional dos Assistentes Sociais (FIAS) defende que o SS é uma profissão que promove a 

mudança social, a resolução de problemas nas relações humanas, a capacitação e a libertação 

dos indivíduos no sentido do seu bem-estar. Desta forma e para que tal seja exequível, os 

profissionais utilizam teorias do comportamento humano e dos sistemas sociais, no sentido de 

intervir nos pontos onde os indivíduos interagem com o contexto ambiental de pertença. Os 

princípios dos direitos humanos e a justiça social são fundamentais para o SS (Hare, 2004). 

Weber (2011, p. 84) ao apresentar uma definição mais antiga produzida pelo Concelho 

da Europa (1967) contrapõem-se á definição apresentada pela FIAS. Neste sentido, o Concelho 

da Europa define o SS como sendo,  

“(…) uma atividade profissional específica que tem, como finalidade, favorecer uma melhor 

adaptação recíproca das pessoas, das famílias, dos grupos e do meio social em que vivem, bem 

como desenvolver o sentimento de dignidade e de responsabilidade dos indivíduos, apelando para 

as capacidades das pessoas, para as relações interpessoais e para os recursos da coletividade.” 

O autor, com a presente definição de SS, pretende dar importância á questão da 

autonomia, participação ativa e integração social, evocando à responsabilidade e dignidade dos 

indivíduos. Weber (2011) destaca que o indivíduo tem capacidades para produzir alterações no 

meio ambiente no sentido de torna-lo mais favorável ao seu desenvolvimento enquanto pessoa, 

sendo que o AS pode assumir um papel de destaque no apoio ao sujeito em processo de 

mudança, seja ela pessoal ou contextual. 



Capítulo 2: Fundamentos do Campo Profissional: Serviço Social no Instituto de Ação Social das 

Forças Armadas, I. P. 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               10 

Desta forma, Weber (2011, p. 68) oferece um enquadramento da profissão referindo que 

esta procura “(…) favorecer o bem-estar, a autonomia e a participação social dos indivíduos 

numa perspetiva de liberdade, de igualdade e de respeito pelos direitos humanos.”. Existe, logo, 

a ideia implícita de que o profissional apoia o indivíduo no sentido da sua gradual 

autonomização e autodeterminação, com a noção de que este ajustamento deve ser feito quer 

pelo sujeito, quer pelo meio social em que se insere. 

Folgheraiter e Raineri (2012) analisaram de uma perspetiva crítica a definição proposta 

pela FIAS, completando-a e produzindo uma definição mais abrangente. Assim sendo, para 

estes autores o SS é um conjunto de diversas profissões sociais, desenvolvidas dentro ou fora 

do âmbito de políticas de bem-estar social de um dado território ou nação. Com base em todas 

as ciências sociais, com especial incidência nas de orientação fenomenológica e humanista, o 

SS promove a resolução de problemas, independentemente da sua origem, através da 

exploração da dinâmica presente nas relações humanas. Os princípios da autodeterminação, 

reciprocidade, bem como a defesa dos direitos humanos e o combate às injustiças sociais, são 

fundamentais para profissão do SS. A intervenção é desenvolvida nas ligações e interações 

existentes entre os indivíduos que partilham dificuldades num dado contexto, empregando as 

potencialidades ocorridas dessas interações. O SS promove e acompanha as mudanças sociais 

desejadas que aparecem como uma reação dos sujeitos face à perceção partilhada de 

dificuldades, existentes ou potenciais, da vida social. O SS incorpora o espírito do 

empowerment, promovendo a libertação dos indivíduos ao acreditar no seu poder de iniciativa, 

para que estes se sintam capazes de contribuir no sentido da construção do bem-estar comum 

e, até, ajudar os próprios profissionais a atingir os objetivos intrínsecos ao exercício das suas 

funções (Folgheraiter & Raineri, 2012). 

 

2.2.2 INTERVENÇÃO SOCIAL: TEORIAS E MÉTODOS DE 

INTERVENÇÃO 

Robertis (2003) apresenta-nos uma posição clara do seu entendimento de intervenção 

social e da sua finalidade. Para a autora a mudança é a finalidade primordial da intervenção 

social e esta pode ocorrer de forma súbita e urgente (transformação) ou como forma 

progressiva, lenta e com carácter progressivo (desenvolvimento). Ambos pretendem alcançar a 

reforma social, no entanto a autora distingue mudança/transformação de 

mudança/desenvolvimento. O que os torna diferentes é o aspeto diacrónico, o carácter funcional 
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e os propósitos a alcançar. Desta forma a intervenção social possui um valor instrumental com 

o objetivo de atingir a mudança, o desenvolvimento e a transformação social (Robertis, 2003). 

Do ponto de vista de Mouro (2009) a intervenção social no SS possui uma 

conceptualização de carácter político e ideológico encontrando-se mais relacionada com as 

necessidades e mutações sociais e políticas do que com a finalidade da prática profissional do 

AS. Assim, a autora define a prática da intervenção social como uma  

“ação sobre as situações sociais que geram ou foram geradas por fatores que direta ou 

indiretamente contribuíram para o desequilíbrio do sistema social ou para uma 

desafetação das pessoas relativamente às formas de organização social e económica” 

(p.18) 

Destaca-se como pontos comuns a estas duas posições de intervenção social em SS a 

intenção de mudança e o objetivo de organização da prática profissional.  

A dicotomia entre teoria e prática constitui-se como um dos pilares do saber em SS, 

estabelecendo uma relação dialética entre o saber e o fazer entre conhecimento e prática e vice-

versa. Assim, para Ferreira (2011b) a teoria é uma espécie de ideal, uma construção abstrata 

distante da realidade, domínios das ciências puras (empíria). Esta procura constituir uma 

resposta aos problemas resultantes na e pela ação. A prática é o real, o que se faz, o que as 

pessoas sentem, as dificuldades e as barreiras. A relação teoria e prática suportam o 

desenvolvimento de uma intervenção profissional direta sobre os problemas reais, uma 

intervenção suportada em ferramentas técnicas e no conhecimento de como são as coisas 

(Ferreira, 2011b). 

O autor supracitado acrescenta que a teoria simplifica a orientação sobre as construções 

sociais, conseguindo desta forma alcançar uma visão global da realidade social, que facilite a 

sua análise e argumente as suas reflexões sobre a prática. 

Segundo Viscarret (2007), a teoria pode influenciar a prática, aos níveis: da observação 

(o que observar e como faze-lo); da descrição (vocabulário conceptual e marco teórico); da 

explicação (oferece a possibilidade de uma leitura lógica sobre os problemas); da predição 

(indica o que pode acontecer a seguir) e da intervenção (propõe caminhos para obter resultados). 

Desta forma, a ação do AS é mais que uma aplicação de uma ciência pura, é uma ação 

consciente, intencional, orientada, organizada e que busca ser eficaz (Ferreira, 2011b). 

Relativamente aos métodos em SS, falamos de métodos clássicos designados de SS de 

Casos, Grupos e Comunidades e de métodos contemporâneos reconhecidos com conhecimentos 

e teorias procedentes de outras ciências e com a estrutura de procedimentos que orientam o 

exercício profissional (Ferreira, 2011b). 
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Segundo Moix (1991),   

“perante um problema concreto o assistente social (…) faz o seguinte: em primeiro lugar 

recolhe os factos; em segundo lugar, estuda a situação tal como se apresenta na sua 

totalidade, depois de fazer a sistematização de todas as observações que registou, numa 

terceira fase, procura formular o diagnóstico, e por, último elabora um plano de ação. 

Esta forma lógica e ordenada de abordar o problema é o método” (in, Garcia e Bracho, 

2006, p. 395).  

Ferreira (2011b, p. 277) caracteriza a intervenção do AS: 

“por um processo de mediação, enquadrado numa matriz interdisciplinar, de forma a 

obter resultados de integração e autonomia associados a ganhos de confiança da pessoa 

na sociedade, produzindo redução de gastos públicos (ganhos para a implementação de 

novas medidas de politica social e de prevenção) e de maior equilíbrio entre receita e 

despesa pública (maior justiça social)”  

Ferreira (2011a), num estudo realizado em Portugal, estrutura o desenvolvimento da 

intervenção do SS Português contemporâneo, dividindo-o em cinco períodos essenciais: o 

primeiro entre 1940 e 1960; o segundo de 1960 a 1980; o terceiro na década de 1980; o quarto 

na década de 1990 e o quinto período a partir de 2000. Sendo que cada um destes períodos 

reproduz estádios diferentes no desenvolvimento e construção da ação do AS. O Quadro n.º 3 

visa esquematizar este desenvolvimento proposto pelo autor. 

Quadro 3 Desenvolvimento da Intervenção do Serviço Social Português 

PERÍODO CONTEXTO INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 

1940-1960 

(1º Período) 

Pós-guerra 

Sociedade industrial 

Divisão sociotécnica do trabalho 

Assistencialismo; 

Prevenção de problemas dos indivíduos; 

Adaptação à ordem social 

1960-1980 

(2º Período) 

Emergência da sociedade 

capitalista 

Rutura com o assistencialismo; 

Sequenciação de procedimentos: diagnóstico, 

tratamento e avaliação; 

Intervenção na estrutura social; 

Busca do bem-estar biopsicossocial dos 

indivíduos 

1980-1990 

(3º Período) 

Emergência de movimentos 

sociais; 

Fundação das IPSS 

Abordagem relacional; 

Defesa da distribuição equitativa de recursos 

1990-2000 

(4º Período) 
Forte influência do poder 

europeu no país 

Forte cariz institucional; 

Promoção da autonomia e participação social 

dos indivíduos 
A partir de 

2000 

(5º Período) 

Incerteza gerada pela 

globalização e neoliberalismo; 

Crise económica 

Parcerias; 

Criação e dinamização de redes de apoio 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2011a, pp.164-168) 

O SS, no primeiro período, descreve-se por uma forte componente preventiva dos 

problemas e assistencialista, dando menor enfoque à capacitação e autonomização do sujeito 

para a resolução ativa num papel central dos seus próprios problemas (Ferreira, 2011a). 
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Quanto ao segundo período, este caracteriza-se por um incremento do SS comunitário, 

com especial ocorrência nas comunidades rurais. Aqui, é evidenciado o binómio “meio-

personalidade” como objeto de intervenção da profissão, que para além de se debruçar sobre o 

sujeito individual, também procura gerar mudanças do ponto de vista grupal. A intervenção do 

AS assume uma caracterização metodológica assente nas fases sequenciais de diagnóstico, 

tratamento e avaliação da intervenção. Do ponto de vista macrossocial, na fase final deste 

período, as transformações produzidas pela instalação da sociedade capitalista nos anos 80, 

acarretaram uma rotura com a perspetiva assistencialista no SS, passando este a adotar uma 

perspetiva intervencionista/estruturalista, que passou a conceptualizar o ser humano de um 

ponto de vista biopsicossocial integral. Esta nova fase da profissão é marco essencial para a 

construção da prática do AS na atualidade (Ferreira, 2011a). 

A partir de 1980 surge o terceiro período, este distinguiu-se em Portugal pelo 

surgimento de movimentos sociais importantes, com a fundação das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS). Com base no paradigma relacional, o SS cooperou para que 

estes movimentos sociais se organizassem e se mobilizassem com o objetivo de combater os 

efeitos negativos da sociedade capitalista, através das instituições e das comunidades, numa 

perspetiva solidária e de redistribuição equitativa de recursos (Ferreira, 2011a). 

O SS, a partir de 1990 (quarto período), integra-se num contexto social 

predominantemente marcado pelo espaço europeu, com uma forte abertura e interação 

internacional constante nos níveis sociais, económicos, do emprego e culturais. Por 

consequência passam a ser objeto de intervenção intensa da profissão questões como: a 

igualdade de género, grupos e minorias étnicas, desvio social, orientação sexual e não 

discriminação. Desta forma, o SS determinou a sua intervenção na relação do Estado com a 

sociedade, em que as IPSS e as Organizações Não Governamentais (ONG) se assumem como 

instituições impulsionadoras e defensoras dos direitos humanos. Assim, o profissional passa a 

construir a sua prática profissional com base na defesa dos direitos humanos dos indivíduos e 

das formas coletivas de desenvolvimento, visando a autonomia e a participação social destes 

(Ferreira, 2011a). 

O quinto período prolonga-se até aos dias de hoje, introduzindo o SS numa realidade 

profundamente marcada pelas mudanças económicas e políticas face à globalização e ao 

neoliberalismo, em que as privatizações e a terciarização da economia acarretam grandes 

dificuldades para a vida dos cidadãos em Portugal, cujas carreiras profissionais historicamente 

vinham a assentar no primeiro e segundo setores da economia (agricultura e indústria, 
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respetivamente). A intervenção desenvolvida pelo SS, neste contexto de crise económica e 

financeira mundial, passa a alicerçar-se numa lógica de parceria e criação de redes de apoio, 

que comprometem a necessidade de voltar a conceptualizar novas formas de emprego, 

responsabilidade social, modelos de famílias, desenvolvimento comunitário e novas políticas 

sociais (Ferreira, 2011a). 

 

2.3 PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL CONTEMPORÂNEO  

As práticas dos AS encontram no processo de intervenção um elemento sistemático e 

estruturado: estudo, diagnóstico, planeamento, execução, avaliação e sistematização e/ou 

investigação (Restrepo, 2003; Robertis, 2003).  

De acordo com Negreiros (1995),  

“… os assistentes sociais, estruturam a prática profissional em três níveis:  

- Cognitivo: promovendo a informação, fomentando a compreensão do funcionamento 

da estrutura social e das formas de utilização dos seus recursos;  

- Relacional: facilitando o desenvolvimento das relações interpessoais e grupais, 

capacitando para o assumir de novos papeis e estimulando formas de comunicação e 

expressão;  

- Organizativo: promovendo a interacção entre cidadãos, organizações e estruturas 

societais, accionando ou criando novos recursos sociais, e desenvolvendo a participação 

e capacidade organizativa dos indivíduos e grupos.” (p.17). 

A organização da prática profissional em modelos de intervenção social revela-se como 

uma estratégia de ação que pode, conjuntamente, atuar de um modo centrado no indivíduo, mas 

também agir no coletivo, analisando medidas mais sustentadas a médio-longo prazo sem tirar 

crédito á intervenção pontual, mais focada nas necessidades imediatas (Santos, 2012). 

Esta organização da prática profissional em modelos de intervenção procura, uma 

postura coincidente com uma prática sistémica e transformadora que não se satisfaz com uma 

explicação breve e simplista das situações, mas procura a sua compreensão a partir da 

problematização do real, permitindo o diagnóstico e o estudo social de uma forma mais ampla, 

específica-transversal-global, com base em instrumentos metodológicos e no registo detalhado 

da informação recolhida que contribuem para a construção de metodologias de intervenção 

social (Santos & Reis, 2010; Robertis, 2003).   

Payne (2006) diz-nos que cada AS possui uma identidade, que é inseparável do contexto 

temporal, espacial e situacional em que se encontra. Assim sendo, o autor refere que a 

intervenção do SS contemporâneo divide-se em três dimensões que estruturam as práticas dos 

AS no sentido Terapêutico; de Ordem social ou Transformacional. 
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Desta forma, quanto á prática de cariz terapêutico, esta diz respeito a uma abordagem 

em que o SS procura encontrar o melhor bem-estar possível para os destinatários da sua ação, 

promovendo e facilitando o crescimento pessoal e sentimento de realização pessoal. A 

intervenção é efetuada numa reciprocidade constante entre o AS e o destinatário da ação. O 

autor designa esta influência mútua como reflexividade uma vez que, os destinatários da ação 

ao refletirem sobre os seus problemas e ao utilizarem estratégias de mudança vão se sentindo 

cada vez mais capazes e autónomos para fazerem a sua própria mudança, colaborando assim 

para a construção de uma prática fundamentada no empowement (Payne, 2006). 1 

Para Santos (2012) o incentivo á participação dos grupos em situações de 

vulnerabilidade social no seu processo de intervenção, a consciencialização dos seus indivíduos 

e deveres de cidadania relacionadas com os processos de empowerment aparecem relacionados 

com o agir do AS e como metodologias específicas de intervenção social. Estas metodologias 

apresentam a característica territorial, que consiste numa intervenção localizada, o reforço de 

sinergias e dos recursos locais.  

Relativamente a práticas que seguem uma matriz de ordem social, caracterizam-se por 

abordagens em que os profissionais se focam primordialmente nos procedimentos e leis de uma 

dada sociedade para, desta forma, conseguirem responder às necessidades dos destinatários da 

ação. Neste sentido, esta abordagem perceciona o destinatário da ação no sentido de promover 

a adaptação à sociedade da qual se encontra excluído, contribuindo para que um maior número 

de pessoas se inclua na ordem social vigorante. Uma das críticas apontadas a esta abordagem 

refere-se ao pouco investimento que é realizado pelo AS em refletir sobre eventuais injustiças 

que o próprio sistema social possa conter e que consigam ser alvo de mudança, seja através de 

propostas à tutela ou à mobilização de indivíduos e comunidades com o objetivo de em conjunto 

incitarem alterações à ordem social atual (Payne, 2006).2 

Para finalizar, a abordagem transformacional foca-se essencialmente na análise e estudo 

da organização estrutural da sociedade, com vista a reconhecer situações em que a ordem social 

esteja a provocar direta ou indiretamente fenómenos de exclusão e injustiça social, com impacto 

negativo nos indivíduos, famílias e comunidades. Esta abordagem transformacional defende 

um SS mais propositivo e político (Payne, 2006).3  

Contudo, não existe, um posicionamento estanque por parte de cada AS na sua aptidão 

para cada uma das três abordagens propostas por Payne (2006). O que acontece com mais 

                                                           
1 As práticas de cariz terapêutico seguem a mesma matriz que as práticas casework, proposta por Richmond 
2 As práticas que seguem uma matriz de ordem social seguem as práticas casework. 
3 A abordagem transformacional incide sobre o contexto, na linha de Jane Addams. 
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frequência é identificarem-se em cada profissional algumas características de cada uma das 

abordagens, podendo existir uma maior inclinação para uma ou mais abordagens. 

Payne (2006) esquematiza através de um triângulo, as três abordagens profissionais 

acima descritas, situando vários pontos em que colocam quatro AS diferentes (A, B, C e D), 

consultar Figura n.º 2. Sendo que o posicionamento de cada um dos profissionais será sempre 

dependente das circunstâncias contextuais e da identidade que cada profissional vai construindo 

ao longo do seu percurso profissional. Desta forma, é possível que ao longo do seu percurso 

profissional, o AS, vá adotando com maior predominância determinada abordagem, mas 

posteriormente passe a privilegiar outra, consoante o contexto.4 

Figura 2 As Três Abordagens do Serviço Social 

 

Fonte: Adaptado de Payne (2006, p.13) 

 

2.3.1 O PERFIL DO ASSISTENTE SOCIAL PARA O SÉCULO XXI 

A realidade social encontra-se em constante mutação, em fluxos complexos de 

acontecimentos com efeitos imprevisíveis na sociedade, do ponto de vista social, económico, 

político e axiológico. Esta constante mutação exige do SS contemporâneo a capacidade de se 

reinventar constantemente. Se por um lado, este facto poderá constituir-se como um obstáculo 

à estabilização de intervenções e técnicas profissionais, por outro lado orienta a um maior 

desenvolvimento profissional, uma vez que encontra respostas inovadoras para os problemas 

sociais. Contudo, a finalidade do SS mantém-se, independentemente das mutações da realidade 

contemporânea, tendo como uma das suas missivas “(…) a efetivação de uma justiça social 

substancial” (Albuquerque, Almeida & Santos, 2013, p. 7). 

                                                           
4 As AS do IASFA, I. P., seguem as três abordagens profissionais. 
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O percurso que a profissão vem percorrendo nos últimos anos aportou à prática novas 

metodologias, contradições e desafios que impulsionaram a profissão no sentido de um estádio 

mais avançado de desenvolvimento (Albuquerque, Almeida & Santos, 2013). 

Amaro (2012) esquematiza os princípios intrínsecos aos AS Portugueses na sua 

conceção de um projeto societário individual ou coletivo. A Figura n.º 3 exibe esses princípios 

que surgem como principais pontos de convergência dos profissionais de SS, e que poderão ser 

a base na qual a profissão se possa regular e coletivizar através de, por exemplo, a criação de 

uma Ordem dos AS. 

Figura 3 Projeto Societário do Serviço Social: Elementos Construtivos 

 

Fonte: Amaro (2012, p.189) 

 

2.3.2 AS FUNÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL  

É de referenciar que o SS Português tem notório um forte questionamento por parte dos 

seus profissionais, no que se refere à sua identidade e à sua operacionalização no terreno. A 

existência de diferentes perspetivas por parte dos profissionais, em grande parte devido à 

variabilidade da aplicação prática da profissão e às mudanças sociais que constantemente 

modificam o objeto da ação dos AS, complica o estabelecimento de grandes certezas sobre o 

que é específico às funções destes profissionais. Esta tensão permanente encontra-se enraizada 
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na profissão e assume-se como uma das suas principais características (Amaro, 2012; Santos, 

2009). 

Desta forma, Amaro (2012) no seu estudo, junto de profissionais de SS que 

desenvolvem atividades de intervenção, investigação e decisão política, busca encontrar linhas 

convergentes que possibilitem definir o campo de intervenção dos AS, pese embora a 

dificuldade em especificar de forma concreta e demarcada as suas atribuições. Existem alguns 

pontos convergentes que permitem esboçar ideias-chave intrínsecas às suas funções, 

designadamente a mediação de escala, o acesso e a relação, que se entrecruzam tal como 

demonstrado na Figura n.º 4. 

 

Figura 4 Especificidades do Serviço Social 

 

Fonte: Amaro (2012, p.144) 

A mediação de escala, para Amaro (2012), diz respeito ao pensamento complexo do AS 

e na forma como preserva uma perspetiva estrutural e macrossocial dos problemas, para fazer 

face às características próprias de cada situação individual. O acesso refere-se à ligação efetuada 

pelo AS do sujeito com os recursos, a informação e os seus direitos. Por fim, a componente da 

relação prende-se com a ligação instituída entre o AS e o destinatário da intervenção e o facto 

de esta ser o meio através do qual executa as suas funções profissionais. 

Ainda na sequência desta procura das funções atribuídas e reconhecidas pelo SS, Amaro 

(2012) propõe uma divisão das funções dos AS, consultar Figura n.º 5, em cinco tipos: 

relacionais, de acompanhamento, assistenciais, políticas e, por último, técnico-operativas e de 

reflexão. 

 

Mediação de 
Escala 

AcessoRelação



Capítulo 2: Fundamentos do Campo Profissional: Serviço Social no Instituto de Ação Social das 

Forças Armadas, I. P. 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               19 

Figura 5 Tipos de Funções dos Assistentes Sociais 

 

Fonte: Adaptado de Amaro (2012, p.146) 

Relativamente às funções relacionais, estas incluem a aplicação de diferentes 

competências fundamentais aos AS na sua relação com o destinatário da ação, principalmente, 

a capacidade de escuta ativa, a empatia, a compreensão da perspetiva do outro, bem como a 

relativização dessas perspetivas com a estrutura macro e meso social envolvente, com o objetivo 

de criar uma articulação harmoniosa do sujeito com esse contexto (Amaro, 2012). 

O AS, na execução das funções de acompanhamento, produz em conjunto com o 

destinatário da ação uma narrativa partilhada, que conduza o sujeito para a reconceptualização 

do seu projeto de vida. Desta forma, é importante a partilha de informação e agilização de 

recursos no sentido da capacitação e criação de oportunidades para os destinatários da ação, 

pelo que se pode considerar estas funções como tendo um cariz mais pedagógico, informativo, 

de advocacia social e de empowerment, procurando assim criar oportunidades de mudança 

através da alteração das fragilidades identificadas (Amaro, 2012). 

Quanto às funções assistenciais, estas remetem para a ação mais imediata do AS, que 

possuem como objetivo fazer face a necessidades básicas de vida e de sobrevivência dos 

destinatários da ação, sem propósito direto de capacitar ou promover a autonomização do 

sujeito através da obrigação de um retorno deste face à assistência disponibilizada (Amaro, 

2012). 
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No que diz respeito às funções políticas, os AS adotam um papel pertinente na 

contribuição para a construção e implementação de políticas sociais e programas de intervenção 

que visem difundir o desenvolvimento das camadas mais frágeis, com o objetivo de alcançar 

maior justiça social (Amaro, 2012). 

Por último, Amaro (2012) coloca as funções técnico-operativas e de reflexão no sentido 

da sua entrada em todas as outras funções do AS apresentadas anteriormente, dado que são 

essenciais para a efetivação de cada uma delas. Assim sendo, esta dimensão das funções do AS 

diz respeito à forma como este executa todas as suas funções e o procedimento pelo qual 

trabalha e reflete sobre a sua prática. Desta forma e por conseguinte, surgem várias dimensões 

do agir do profissional, particularmente, o diagnóstico, o planeamento, a execução, a avaliação, 

a gestão, a reflexão, a investigação, a sistematização das práticas e a formação contínua.5 

Ander-Egg (1995) sugere, à partida, uma divisão das funções dos AS entre funções 

compartilhadas e funções específicas.  

Assim, as funções compartilhadas são aquelas que pressupõem uma participação em 

conjunto com outros profissionais, mas que não são exclusivas do SS. Podemos envolver a 

implementação de políticas sociais, que visam a realização de benefícios para os cidadãos, em 

que organismos públicos e entidades privadas que se disponibilizam na resposta às necessidades 

individuais e comunitárias, a distribuição e prestação de bens e serviços com fins de assistência, 

socorro, prevenção e reabilitação (Ander-Egg, 1995). Nestas funções, destaca-se a função de 

educador social e animador-promotor que consiste em impulsionar e gerar ações de 

desenvolvimento individual e de grupos, promovendo a participação ativa do indivíduo na 

resolução dos seus problemas (Ander-Egg, 1995).  

Quanto às funções específicas do AS, o autor supracitado, afirma que estas podem ser 

diversas, mas que preferencialmente se situam às tarefas cujo desenvolvimento na prática 

provoca uma preparação específica em SS. Desta forma, para Ander-Egg (1995, pp. 50-56), as 

funções/tarefas dos AS passam por:  

 Consultor, assessor, orientador, conselheiro: consiste em apoiar os indivíduos, 

grupos, organizações a satisfazer as necessidades básicas; orientar os indivíduos na 

organização das suas atividades; ajudar a utilizar serviços existentes na resolução 

de problemas; 

                                                           
5 As funções propostas por Amaro (2012) são visíveis nas AS do IASFA, I.P., como se pode consultar no ponto 3.5deste Capítulo.  
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 Prestador de serviços: resume-se á oferta de serviços de apoio e ajuda a pessoas 

em estado de dependência, emergência e de marginalização; e prestação de serviços 

sociais específicos; 

 Informador (Agente de reencaminhamento): o AS informa e canaliza quando 

necessário cursos institucionais disponíveis relacionados com os problemas sociais 

e direitos sociais; facilita a informação sobre outros serviços, recursos externos e 

ou fortes alternativas de ajuda possíveis de recorrer; 

 Gestor e mediador entre recursos e necessidades: relaciona o indivíduo, família, 

grupo, ou organização com as instituições que prestam os serviços; e procura a 

obtenção dos serviços e recursos das instituições mais adequada às suas 

necessidades; 

 Investigador: consiste em realizar investigações aplicadas e analisar dados para 

diagnosticar as necessidades e problemas sociais; promover a realização de 

investigações em que os indivíduos estudem os seus próprios problemas e 

encontrem resolução para os mesmos; analisar os recursos e necessidades dos 

serviços sociais e dos programas de ação social em geral; 

 Planificador: o AS planifica atividades operativas, propondo objetivos e metas 

estabelecidas; elabora projetos específicos; procede à formulação de estratégias de 

utilização mais racional dos recursos e descentralização das atividades; 

 Realizador: deve proceder à realização de programas ou projetos em parceria com 

outros profissionais, envolvidos na implementação de políticas sociais; atividades 

e tarefas programadas num projeto específico; realização de uma atividade própria 

e concreta do SS; 

 Avaliador: o profissional inspeciona e avalia em função da continuidade de um 

serviço as atividades próprias, as atividades e funcionamento da instituição onde 

trabalha; procede à avaliação do seguimento do programa e avalia o processo; e 

avalia a eficácia e a eficiência do programa; 

 Reformador das instituições (Ativista social): pretende avaliar as necessidades 

qualitativas e quantitativas dos serviços sociais com a finalidade de melhorar e 

reorganizar os mesmos; sugerir reformas na organização e funcionamento dos 

serviços sociais para que estes sejam mais eficazes e úteis aos seus utilizadores; 

 Identificador de situações-problema: o AS observa e identifica situações em que 

os sujeitos individuais ou coletivos se encontram numa realidade em que os seus 
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direitos como cidadão se encontram em risco. Utiliza os recursos disponíveis que 

possam servir de auxílio às situações-problema em que estes sujeitos se encontram. 

No decurso de todo o processo de resolução do problema o AS deverá assumir uma 

postura de otimismo de modo a motivar o indivíduo;  

 Educador social informal: consiste em auxiliar os sujeitos no alargamento dos 

seus conhecimentos, capacidades e competências para que estes sejam capazes de 

resolver os seus problemas sozinhos (empowerment). Desempenha um papel na 

aceleração da autonomia dos indivíduos, ou dos grupos, nas suas vidas, 

promovendo a participação ativa dos sujeitos no sentido de melhorarem as suas 

condições de vida. Sensibiliza as pessoas e as instituições para as mudanças e 

evoluções que ocorrem constantemente na sociedade, para que tais mudanças sejam 

aceites e que contribuam para o desenvolvimento das pessoas e das instituições; 

 Animador, facilitador, mobilizador, consciencializador: o profissional deve 

estimular a participação social de todos os sujeitos individuais ou coletivos. 

Promover formas de associativismo e a criação de grupos e organizações, que 

dotem a sociedade civil de serviços administrados por ela própria e capazes de ir ao 

encontro das necessidades das pessoas, melhorando as suas condições de vida.  

 Mobilizador de Recursos Humanos: pretende-se identificar as potencialidades 

humanas dos indivíduos, grupos e comunidades promovendo o seu desempenho em 

atividades de serviço e cooperação social. Desta forma, facilita a participação das 

pessoas no estudo, tomada de decisões e estruturação de ações que permitirão a 

resolução dos seus problemas. Procura criar uma tomada de consciência por parte 

das pessoas dos seus problemas e necessidades.  

No entanto e devido ao desenvolvimento da profissão, desde o final do século XX e até 

aos dias de hoje, surge na mesma linha evolutiva das funções específicas do AS, apontadas por 

Ander-Egg (1995), para a gestão de casos.  

O modelo de gestão de casos pode ser definido de acordo com o Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho e da Empresa (2007, p. 15) como:  

“um processo colaborativo no âmbito do qual se executa avaliação diagnóstica, planeamento, 

implementação, coordenação, monotorização e avaliação de opções e serviços, com vista a 

responder, com qualidade, às necessidades e potencialidades do indivíduo. Para tal, implica o 

investimento na comunicação e na utilização eficaz e eficiente dos recursos disponíveis”.  
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Segundo Almeida (2013) o termo “gestão de casos” surgiu em 1993 nos Estados Unidos 

da América com um forte peso para a questão do gerencialismo como forma de garantir padrões 

de qualidade nos serviços prestados.  

Atualmente, Case Management Society of America (CMSA) refere que a gestão de casos 

é um processo colaborativo de avaliação, planeamento, facilitação, coordenação de cuidados, 

avaliação e advocacia na articulação com serviços que possam ir ao encontro da satisfação das 

necessidades de saúde individuais ou familiares, através da comunicação e disponibilização de 

recursos que promovam resultados de qualidade de modo mais eficiente e económico. Daqui, 

surge a questão da participação em todas as fases de intervenção do acompanhamento dos 

indivíduos ou famílias, enfatizando uma utilização responsável dos recursos disponíveis 

(CMSA, 2010). 

Existem algumas especificidades no âmbito da gestão de casos apontadas para o AS. 

Assim sendo, para a National Association of Social Workers (NASW, 2013) a gestão de casos 

em SS envolve doze princípios pelos quais os AS deverão orientar a sua prática, e que se 

encontram dispostos no Quadro n.º 4. 
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Quadro 4 Gestão de Casos em Serviço Social: Princípios 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

Ética e valores 

O gestor de caso deve adotar e promover a ética e os valores próprios à 

profissão de AS, utilizando o código de ética da classe profissional como 

um guião para tomada de decisões éticas em situações de gestão de casos. 

Qualificações 

Deve possuir as qualificações mínimas exigidas na lei para exercer 

funções de AS e deverá possuir as competências e a experiência 

profissional necessárias para a prática de gestão de casos em SS. 

Conhecimento 

Consiste em adquirir e manter conhecimentos atualizados sobre teorias, 

práticas com base na evidência, contexto histórico e social, políticas, 

investigação e métodos de avaliação relevantes para a gestão de casos da 

população a quem presta cuidados, devendo usar essa informação para 

garantir a qualidade da sua prática. 

Competências culturais e 

linguísticas 

O gestor de caso deve fornecer e facilitar o acesso dos indivíduos a 

serviços culturalmente e linguisticamente apropriados às suas 

características. 

Avaliação 

Deverá envolver os indivíduos e, se necessário, outros elementos dos seus 

sistemas sociais, num processo contínuo de recolha de informação e 

tomada de decisões, com vista a facilitar aos indivíduos a identificação 

dos seus objetivos, forças e desafios. 

Planeamento, intervenção 

e monitorização de 

serviços 

O profissional deverá colaborar com os indivíduos na planificação, 

implementação, monitorização e melhoria do serviço prestado, 

promovendo as forças dos indivíduos, o seu bem-estar e a obtenção dos 

objetivos traçados. A planificação da intervenção em gestão de casos 

deverá ser baseada em avaliações significativas que deverão orientar o 

estabelecimento de objetivos específicos, alcançáveis e mensuráveis. 

Advocacia e liderança 

O gestor de caso em SS deverá defender os direitos, decisões, forças e 

necessidades dos indivíduos e deverão promover o acesso destes a 

recursos, apoios e serviços. 

Interdisciplinaridade e 

colaboração 

interorganizacional 

Deverá promover a colaboração entre colegas e organizações no sentido 

de otimizar a prestação de serviços, facilitando a obtenção de objetivos 

dos indivíduos. 

Avaliação de práticas e 

melhoria 

O gestor de caso em SS deverá participar em avaliação formais da sua 

prática, no sentido de aferir de que forma a sua prática: promove o bem-

estar do indivíduo; garante a prestação de serviços apropriados e 

eficientes; demonstra competência; e contribui para a melhoria das 

práticas. 

Manutenção de registos 

O gestor de caso em SS deverá documentar todas as atividades de gestão 

de caso num processo do indivíduo de forma atempada e adequada. A 

informação de SS deverá ser registada em papel ou eletronicamente, e 

deverá ser elaborada e protegida, de acordo com as regulamentações 

legislativas e organizacionais em vigor. 

Sustentabilidade da carga 

de trabalho 

Consiste em gerir com responsabilidade a carga de casos que acompanha, 

que permita a prestação de um serviço de qualidade ao nível da 

planificação, intervenção e avaliação dos serviços. 

Desenvolvimento 

profissional e 

competências 

O gestor de caso em SS deverá assumir responsabilidade pessoal pelo seu 

desenvolvimento profissional e competências, de acordo com normativos 

profissionais vigentes, bem como garantir que dispõe das qualificações 

necessárias para os cargos que desempenha. 

Fonte: Adaptado de NASW (2013, pp. 19-50) 

Almeida (2013) destaca os diversos paradigmas apontados na literatura para a gestão de 

casos em SS. Para a autora, as abordagens paradigmáticas que orientam a gestão de casos em 

SS enfatizam a centralidade dos serviços na pessoa, em que o gestor de caso envolve o indivíduo 
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em todos os processos. Fortalecem, também, a relação entre o indivíduo e o AS cujo trabalho 

desenvolvido entre estes se designa apenas a apoiar o indivíduo a atingir os seus objetivos. Estas 

abordagens enquadram a pessoa no seu meio ambiente, em que o gestor compreende a 

influência mútua do indivíduo com o seu meio físico e social e que a pessoa não pode ser 

compreendida de forma descontextualizada do seu meio. Enfatizam as capacidades do 

indivíduo, no sentido de uma construção de resiliência face às complexidades, orientando o 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo, identificando forças, mas também nos seus 

contextos sociais envolventes. Frisam a relevância do trabalho colaborativo e em equipa, 

garantindo as mais-valias da articulação com outros profissionais, quer do SS, quer de outras 

áreas e de outras organizações. Por último, os paradigmas vigorantes em gestão de casos 

também destacam a intervenção nos níveis sociais micro, meso e macro, em que o gestor de 

caso busca produzir transformações nos indivíduos, famílias, grupos, comunidades, 

organizações, sistemas e políticas, em que a advocacia desempenha um papel fulcral. 

Dentro destas orientações, Almeida (2013) mostra um processo de funções transversais 

que os diversos paradigmas citados na literatura para a gestão de casos em SS enfatizam, e que 

se encontra esquematizado na Figura n.º 6.  

Figura 6 O processo de Gestão de Casos 

 

Fonte: Adaptado de Almeida (2013, p.39) 

A implementação de um modelo de gestão de casos no SS compromete, no entanto, que 

determinados aspetos sejam garantidos, sob pena de ser uma abordagem ineficaz se forem 

desleixados. Desta forma, Almeida (2013) salienta a necessidade em estabelecer do ponto de 
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vista estratégico objetivos bem limitados, alicerçando-se numa liderança e apoio estratégico 

que possibilitem gerar um ambiente de confiança. No entanto, é também importante, 

salvaguardar a existência de cooperação e mutualismo entre os profissionais e serviços, bem 

como uma orientação para os resultados efetivos dos procedimentos e não um finalismo 

metodológico. 

Para finalizar, Santos (2012, p. 135) sintetiza o modelo de gestão de casos afirmando 

que este assenta em três pontos-chave:  

“-Colaboração: Promoção de uma cooperação articulada entre todos os agentes chave, 

incluindo o próprio indivíduo, família e redes secundárias; 

-Comunicação: Consideração dos objetivos, dos destinatários e da partilha de informação 

assegurando a compreensão da mesma e tendo um carácter bi-direcional e em permanente 

atualização; 

-Coordenação: Mobilização, integração, supervisão e organização de recursos, serviços 

e parceiros no sentido de uma real efetivação do trabalho integrado“. 

Neste sentido, o modelo de gestão de casos assenta num sistema colaborativo e 

cooperativo de prestação de serviços que organiza, coordena e sustenta uma rede de apoios 

formais e informais, bem como o desenvolvimento de um conjunto de ações que potenciam a 

autonomia do beneficiário, tendo em vista a sua (re) integração social (Almeida, 2013). Assenta 

no pressuposto de que todos os indivíduos possuem os recursos necessários à mudança social e 

numa componente de intervenção holística nos contextos circundantes ao cidadão/utente, 

atuando fundamentalmente ao nível micro e meso (Santos, 2012).   

 

2.4 SÍNTESE DA MATRIZ TEORICA E METODOLOGICA DAS POLITICAS DO 

ASSISTENTE SOCIAL NO INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS 

ARMADAS, I. P. 

Através de um percurso histórico, o AS demonstrou competências que se foram 

transformando á medida que o contexto se alterou.  

Apresentam-se algumas limitações verificadas ao nível do SS, designadamente, a 

dificuldade em encontrar uma definição identitária e o risco de alienação do profissional. Este 

risco pode relacionar-se com plasticidade do AS face á ampla variabilidade de contextos de 

intervenção.   

Para finalizar, os paradigmas atuais em gestão de casos destacam a intervenção nos 

níveis sociais micro, meso e macro, em que o profissional procura conceber mudanças nos 

indivíduos, famílias, grupos, comunidades, organizações, sistemas e políticas, em que a 

advocacia desempenha um papel fulcral. É neste sentido que o modelo de gestão de casos 
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perspetivado como uma abordagem polissémica da prática profissional pode constituir-se como 

um recurso metodológico fundamental do agir profissional.  

.
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3. CAPÍTULO 3: 

CAMPO PROFISSIONAL: EVOLUÇÃO DIACRÓNICA DOS 

SERVIÇOS SOCIAIS DAS FORÇAS ARMADAS  

 

3.1 INTRODUÇÃO  

No presente capítulo procedeu-se à análise histórica dos SSFA, e à exposição do 

atual IASFA, I. P., com foco na análise das prioridades de intervenção do mesmo. 

 Ainda neste capítulo procedeu-se à análise comparativa no âmbito da ASC, 

envolvendo os SSAP, o Sistema de Segurança Social e o IASFA, I. P., no que se refere 

às prestações e respostas sociais. Executou-se ainda uma análise comparativa 

relativamente á Assistência na Doença aos Militares (ADM) e a Direção Geral de 

Proteção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE). 

Neste capítulo será ainda realizada uma sintética abordagem á estrutura orgânica 

do IASFA, I. P., focalizada nos equipamentos sociais.  

O objetivo do capítulo, é por conseguinte, interpretar a evolução do campo 

profissional e os desafios que atualmente se colocam ao Instituto.   

 

3.2 RESENHA HISTÓRICA 

A assistência social aos militares, em Portugal, remonta ao ano de 1827, com a 

criação do Hospital Real dos Inválidos Militares, a primeira instituição de cariz 

assistencial e social (Carvalho, 2013).  

O Hospital Real dos Inválidos Militares, cujo objetivo era o apoio à população 

militar e seus respetivos familiares através do desenvolvimento de ações de bem-estar 

social, apresentou-se como uma instituição pioneira e inovadora no mundo (Reis, 2008 

in Carvalho, 2013).  

De forma a que os membros das FAA pudessem executar inteiramente as suas 

funções era necessário dar resposta aos problemas sociais que os afetavam e/ou ao seu 

agregado familiar, garantindo a sua independência material e moral e assegurando-a nas 

situações em que fosse colocada em risco, através de uma assistência imediata e eficaz, 

libertando-os de preocupações e dependências (Carvalho, 2013). 

Desta forma e de acordo com a mesma autora, foram criados, em 1958, os SSFA, 

enquanto instituto das FAA portuguesas, declarado instituição de utilidade pública e 

munido de personalidade jurídica e de autonomia administrativa.  
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Os SSFA produziram diversas delegações repartidas pelo território continental e 

regiões autónomas com o objetivo de alcançar uma maior eficácia na sua intervenção, e 

sob uma lógica de descentralização territorial dos seus serviços, proporcionando uma 

aproximação aos seus beneficiários (Decreto-Lei n.º 42 072, de 31 de dezembro de 1958, 

art.º 12º). 

A criação dos SSFA, enquanto ação preventiva foi justificada pela mobilização de 

militares para o confronto militar, implicaria o acionamento de iniciativas no sentido da 

proteção dos seus agregados familiares, com a organização e articulação das várias 

instituições no âmbito da assistência das FAA (Carvalho, 2013). 

Em 1963, em matéria de saúde e assistência, foi criada a ADSE. Tinha como 

objetivo promover gradualmente a prestação de assistência em todas as formas de doença 

aos beneficiários dos serviços civis do Estado, incluindo os dotados de autonomia 

administrativa e financeira (Decreto-Lei n.º 45 002, de 27 de abril de 1963), mas 

excluindo os militares. 

Com a Revolução de 25 de abril de 1974 iniciou-se um processo de transformação 

na ordem política, económica e social nacional, que se traduziu no campo das políticas 

públicas, pela definição de uma nova política social que preconizava a construção do 

sistema de segurança social, do serviço nacional de saúde e de uma política global de ação 

social (Relatório de Atividades dos SSFA, 1975 in Carvalho, 2013). 

Os SSFA cumprem a sua missão de proteção e apoio à família militar, 

respondendo às preocupações dos seus beneficiários, dentro dos princípios da justiça 

social (Relatório de Atividades dos SSFA, 1975 in Carvalho, 2013), sendo a sua ação 

norteada pelos princípios da resposta às situações de maior carência social e da satisfação 

das necessidades básicas dos seus beneficiários. 

Num contexto em que as questões de política social ocupavam um lugar de 

destaque no âmbito das políticas públicas, o Ministério da Defesa Nacional (MDN) 

assumiu como prioritário a melhoria do apoio à família militar. Assim, no ano de 1995, 

foi criado o IASFA. 

O IASFA representa uma instituição de interesse público, pessoa coletiva de 

direito público, com autonomia administrativa e financeira, cuja atividade está integrada 

no MDN e é orientada por critérios de adequabilidade e eficácia, permitindo uma atuação 

múltipla de apoio aos militares e aos seus familiares. A administração e direção do IASFA 

eram da competência do Conselho de Direção (CD), órgão responsável pela condução da 
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política de ação social superiormente definida e pela coordenação das atividades 

desenvolvidas pelo conselho (Decreto-Lei n.º 284/95 de 30 de outubro, art.º 11º). 

A missão do IASFA inseria-se no âmbito da ASC de apoio à família militar, tendo 

como competências o desenvolvimento de ações de promoção do bem-estar social dos 

seus beneficiários, através da garantia de prestações no campo da ASC, que o Decreto-

Lei n.º 284/95, de 30 de outubro, n.º 2 do art.º 3º, permitiu clarificar e priorizar, 

designadamente: 

“ a) Apoio a idosos e a deficientes; 

b) Apoio a jovens estudantes e a crianças; 

c) Apoio à habitação; 

d) Apoio sócio-económico em situações gravosas e urgentes; 

e) Actividades ocupacionais e de animação sócio-cultural; 

f) Alojamento temporário e fornecimento de alimentação; 

g) Apoio sanitário ao nível dos cuidados básicos de saúde” 

Desta forma, nos anos 90 as práticas seguem uma matriz que vão ao encontro das 

práticas de casework, metodologia criada por Mary Richmond (SS de casos), uma vez 

que, o foco da intervenção era orientado para o indivíduo, à exceção das atividades lúdicas 

e culturais que se dirigem a grupos.  

Em 2009, é criado o IASFA, I. P., que passou a ter estatuto de Instituto Público, 

mantendo, contudo, a missão que os SSFA tinham, desde a sua génese, inalterada 

(Decreto-Lei n.º 215/2009, de 4 de setembro). 

Assim, o IASFA, I. P., mantém a sua missão de garantia e promoção da ASC dos 

seus beneficiários, que se concretizava através de “a) Equipamentos sociais; b) Apoio 

domiciliário; c) Comparticipações financeiras; d) Concessão de empréstimos; e) Apoio 

à habitação” (Ibidem, art.º 3.º, n.º 3), e de gestão do sistema ADM. 

 

3.3 O ATUAL INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I. 

P.: PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO   

Como já referido anteriormente, o IASFA, I. P., é um instituto público integrado 

na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e 

património próprio. Este prossegue atribuições do MDN, sob superintendência e tutela do 

respetivo ministro (Plano de Atividades do IASFA, I. P., 2016).  
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No que concerne à missão do IASFA, I. P., este mantem a garantia e a promoção 

da ASC dos seus beneficiários e a gestão do sistema ADM, conforme Plano de Atividades 

do IASFA, I. P, 2016. 

Recentemente, em junho de 2016 o IASFA, I. P., procedeu à alteração das suas 

missões e atribuições conforme o n.º 2 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de 

junho, passando a designar:  

“ a) Assegurar ações de bem -estar social dos beneficiários, no quadro da ação social 

complementar (ASC); 

b) Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas 

(ADM); 

c) Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de 

assistência social; 

d) Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e 

harmonização dos esquemas de prestações de ação social complementar; 

e) Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de 

quotizações; 

f) Recolher e manter permanentemente atualizada informação sobre o universo de 

beneficiários e de benefícios concedidos; 

g) Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ação social complementar 

desenvolvida e propor as medidas ou os instrumentos legais necessários; 

h) Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da 

ADM e da promoção da ASC.”  

Como se pode concluir, a legislação aponta para práticas mais amplas, atribuindo 

enfâse à mobilização dos intervenientes locais e comunitários, com vista à integração 

social com o objetivo de alcançar a autodeterminação individual.  

É de referir que as práticas sociais efetuadas no IASFA, I. P., alargaram os seus 

âmbitos de atuação nos últimos 20 anos.  

O mesmo Decreto-Lei, introduz alterações à priorização dos meios que 

concretizam a ACS dos beneficiários, passando deste modo a elencar como prioridades6: 

1. Equipamentos sociais, nomeadamente de apoio à velhice: dos quais fazem 

parte os Centros de Apoio Social (CAS) distribuídos pelo território 

continental e regiões autónomas. Têm como objetivo proporcionar uma maior 

eficácia da intervenção e aproximação aos beneficiários. Dentro destes, 

podem-se encontrar algumas valências de apoio aos beneficiários, tais como: 

centro de convívio, residência permanente, residência temporária, posto 

clinico, creche, jardim-de-infância e residência para estudantes;  

                                                           
6 Vide Anexo A – Tipificação dos serviços fornecidos – Áreas de intervenção e valências do IASFA, I. P. 
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2. Apoio Domiciliário: Conforme o Plano de Atividades do IASFA, I. P., 

(2016) encontra-se em fase de estudo e análise, tendo em vista a sua 

implementação e concretização, no mais curto espaço de tempo.  

3. Apoio à Habitação: concretizam-se por meio da promoção do arrendamento 

social, tais como, da abertura de concursos para atribuições de casas de renda 

económica aos beneficiários do Instituto. A avaliação é baseada na aplicação 

de uma tabela de pontuação, onde se tem em conta o agregado familiar (grupo 

etário, rendimento mensal per capita, relação renda/rendimento do agregado 

familiar), a caracterização da situação habitacional e ocorrências especiais, 

nomeadamente, deficiência. Para decisão da atribuição do apoio, por vezes é 

solicitado que o AS realize um relatório social; 

4. Comparticipações Financeiras: concretizam-se através da concessão de 

subsídios financeiros e comparticipações aos seus beneficiários. Representa 

uma das áreas prioritárias da ASC. Os subsídios podem assumir um carácter 

permanente. Quanto às comparticipações, estas dividem-se em 

Comparticipação Escolar (CE) e Comparticipação Especial para Apoio na 

Deficiência (CEAD). 

Acrescem à atuação da ASC, conforme o Plano de Atividade do IASFA, I. P., 

(2016), desenvolver e promover outras ações que visem assegurar o bem-estar social dos 

beneficiários do IASFA, I. P., que consubstanciem, nomeadamente, atividades de lazer, 

de turismo e de férias, alojamento temporário individual e serviços de restauração.  

Conforme plasmado no Decreto-Lei n.º 35/2016, procedeu-se a uma significativa 

alteração aos meios/valências de ASC, tendo sido revogada a alínea d) do n.º 3 do art.º 

3.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, referente à concessão de empréstimos 

aos seus beneficiários, fundamentando que tais funções não correspondem ao núcleo 

essencial da ASC, devendo ser desenvolvidas por instituições financeiras ou equiparadas 

que tenham os conhecimentos e a experiências necessárias para avaliar e acompanhar a 

conceção de empréstimos.  

Acrescenta ainda o diploma legal que, a resposta a necessidades urgentes de 

natureza socioeconómica, motivadas por circunstâncias extraordinárias da vida dos 

beneficiários, deve, na nova configuração das missões e atribuições do IASFA, I. P., ser 

encontrada no mecanismo de comparticipação financeira extraordinária, sempre que 

possível reembolsável. Assim, procura-se recentrar as funções assumidas pelo IASFA, I. 
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P., evitando uma tendência para a multiplicação das tarefas desenvolvidas. (Decreto-Lei 

n.º 35/2016 de 29 de Junho). 

Relativamente á ADM e segundo o Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de setembro, 

esta confere aos beneficiários o direito de assistência na doença, compreendendo o 

pagamento das despesas de saúde decorrentes de serviços e doenças profissionais. Este 

encontra-se previsto no estatuto da condição militar regulamentado pela Lei n.º 11/89, de 1 de 

junho.  

O subsistema da ADM está sujeito a um regime paralelo ao da ADSE, e contempla 

um regime combinado, que se concretiza por meio de celebração de acordos com 

entidades prestadoras de cuidados de saúde; e um regime de livre escolha, que prevê 

comparticipações em cuidados de saúde e apoio social (Carvalho, 2013). 

O IASFA, I. P., de acordo com o seu Plano de Atividades (2017), tem como 

valores institucionais: integração e coesão; motivação; modernização; humanização; 

transparência e rigor; conhecimento e inovação; lealdade e responsabilidade e 

credibilidade. 

No Quadro n.º 5 procede-se à síntese da evolução da assistência social das FAA.  
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Quadro 5 Progresso da Figura Jurídica, Objetivos, Domínios de Ação e Meios da Assistência Social das Forças Armadas 

INSTITUIÇÃO ANO 
DISPOSIÇÕES 

LEGAIS 
OBJETIVOS DOMÍNIOS DE AÇÃO MEIOS 

SSFA 1958 

Decreto-Lei n.º 42 

072, de 31 de 

dezembro de 1958 

Cobertura das necessidades de ordem social da 

família militar, visando, através da previdência, 

da assistência da habitação, do abastecimento, do 

alojamento temporário e convívio social, do 

repouso e recreação, da educação e cultura, da 

caixa económica e outras atividades 

concorrentes 

Previdência 

Assistência: sanitária; materno-infantil; escolar; invalidez, desamparo e velhice; e religiosa 

Habitação: construção de casas económicas para arrendamento ou aquisição 

Abastecimentos: fardamento e vestuário 

Alojamento temporário e convívio social: messes; cantinas; refeitórios; e clubes de oficiais, sargentos e praças 

Repouso e recreação: colónias de férias, campo e à beira-mar; casa de repouso e outras instituições ou estabelecimentos 

para esses fins 

Educação e cultura 

Caixa Económica: empréstimos 

Outras atividades afins 

Postos médicos 

Colónias de férias 

Subsídios e 

comparticipações financeiras 

IASFA 1995 

Decreto-Lei n.º 

284/95, de 30 de 

outubro 
Desenvolver ações de promoção do bem-estar 

social dos seus beneficiários. 

Apoio a idosos e a deficientes 

Apoio a jovens estudantes e a crianças 

Apoio à habitação: promoção do arrendamento social e construção habitação económica e sua aquisição 

Apoio socioeconómico em situações gravosas e urgentes 

Atividades ocupacionais e de animação sociocultural 

Alojamento temporário e fornecimento de alimentação 

Apoio sanitário ao nível dos cuidados básicos de saúde 

Equipamentos sociais 

Apoio domiciliário 

Comparticipações 

financeiras 

IASFA, I.P. 2009 

Decreto-Lei n.º 

215/2009, de 4 de 

setembro 

Garantir e promover a ação social complementar 

dos seus beneficiários e gerir o sistema de ADM 

das FAA 

Assegurar ações de bem-estar social dos beneficiários; 

Assegurar a gestão do sistema de ADM; 

Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência social; 

Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização dos esquemas de prestações de 

ASC; 

Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações; 

Recolher e manter permanentemente atualizada informação sobre o universo de beneficiários e de benefícios concedidos; 

Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ação social complementar desenvolvida e propor as medidas 

ou os instrumentos legais necessários. 

Equipamentos sociais 

Apoio domiciliário 

Comparticipações 

financeiras 

Concessão de empréstimos 

Apoio à habitação: 

promoção do arrendamento 

social 

IASFA, I.P. 2012 

Decreto-Lei n.º 

193/2012, de 

23 de agosto 

Garantir e promover a ação social complementar 

dos seus beneficiários e gerir o sistema ADM 

das FAA 

Não sofreu alterações relativamente ao Decreto-Lei n.º 215/2009, de 4 de setembro 

Equipamentos sociais 

Apoio domiciliário 

Comparticipações 

financeiras 

Concessão de empréstimos 

Apoio à habitação: 

promoção do arrendamento 

social 

IASFA, I.P. 2016 

Decreto-Lei n.º 

35/2016, de 

29 de junho 

Garantir e promover a ação social complementar 

dos seus beneficiários e gerir o sistema ADM 

das FAA 

Assegurar ações de bem -estar social dos beneficiários, no quadro da ASC; 

Assegurar a gestão do sistema de ADM; 

Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência social; 

Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização dos esquemas de prestações de 

ação social complementar; 

Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações; 

Recolher e manter permanentemente atualizada informação sobre o universo de beneficiários e de benefícios concedidos; 

Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ação social complementar desenvolvida e propor as medidas 

ou os instrumentos legais necessários; 

Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção da ASC. 

Equipamentos sociais, 

nomeadamente apoio à 

velhice 

Apoio domiciliário 

Apoio à habitação: 

promoção do arrendamento 

social  

Comparticipações 

financeiras 

Fonte: Adaptado e atualizado de Carvalho (2013, p.91) 
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3.3.1 ESTRUTURA ORGÂNICA DO INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS 

FORÇAS ARMADAS, I. P. 

Quanto ao seu âmbito territorial, o IASFA, I. P., é um organismo central com cobertura 

e jurisdição sobre todo o território nacional. Possui sede em Lisboa e unidades em vários pontos 

do continente e regiões autónomas, denominados de CAS. Esta dispersão territorial confere 

vantagens no que concerne á ASC preconizada para os seus beneficiários, sendo a sua atividade 

desenvolvida numa execução descentralizada. (Plano de Atividades do IASFA, I. P., 2017). 

De acordo com o n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio, o IASFA, I. 

P., é constituído pelas seguintes unidades orgânicas7:  

1. Direção de Serviços de Ação Social Complementar; 

2. Direção de Serviços de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas; 

3. Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo; 

4. Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento; 

5. Gabinete de Recursos Humanos;  

6. Gabinete de Recursos Materiais; 

7. Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações;  

8. Equipamentos Sociais. 

Dado ao facto, do estudo em causa incidir sobre a ação social exercida nos diversos 

CAS, procede-se a uma descrição mais aprofundada apenas dos equipamentos sociais, nos quais 

se inserem os CAS.  

Desta forma, e de acordo com o art.º 10.º da Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio, os 

CAS são descritos como equipamentos socias do IASFA, I. P., os quais se classificam em dois 

níveis, I e II, ficando na dependência do CD. 

No nível I inserem-se os CAS de Alfeite, Lisboa, Oeiras, Porto e Runa.  

Já no nível II incluem-se os CAS de Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Ponta Delgada, 

Tomar e Viseu, assim como, o Centro de Repouso de Porto Santo (CEREPOSA). 

Nos termos do n.º 4 do art.º 10.º, do referido diploma legal, os equipamentos sociais 

contemplam, entre outras, instalações destinadas a servir como centros de dia, de acolhimento, 

de recuperação e de residência temporária, bem como postos clínicos, creches, jardins-de-

infância e residências para estudantes.  

                                                           
7 Vide Anexo B – Organigrama do IASFA, I. P.. 
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Os CAS, distribuídos pelo território nacional e regiões autónomas, foram destacados 

pelo apoio social prestado, dado que constituíam a garantia de uma maior eficácia da 

intervenção do IASFA, I. P., sob uma lógica de descentralização territorial dos seus serviços, 

dando possibilidade a uma maior aproximação aos seus beneficiários.  

Ao IASFA, I. P., reserva-se ainda a possibilidade de pode recorrer a equipamentos 

sociais de outras entidades quando não disponha de equipamentos próprios adequados; tenha 

excedido a capacidade destes ou esta medida se revele económica ou socialmente mais 

conveniente, conforme o n.º 7 do art.º 10.º, da Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio. 

 

3.4 O INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I. P., OS 

SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SISTEMA DE 

SEGURANÇA SOCIAL   

A ASC do IASFA, I. P., enquadra-se no contexto da existência de situações não cobertas 

pelos regimes gerais de proteção social, que deixam a descoberto alguns beneficiários do 

Instituto, e assumiu, assim, a concessão de benefícios sociais (Carvalho, 2013).  

O Instituto tem seguido as orientações das políticas públicas nacionais em termos 

proteção social dos seus beneficiários, designadamente, das políticas sociais, que têm como 

objetivo o bem-estar e o desenvolvimento da população e, em termos de medidas de proteção 

social, pode estabelecer-se um paralelismo entre as definidas pelo sistema de Segurança Social, 

a ASC do IASFA, I. P., e os SSAP (Carvalho, 2013).  

Como já exposto anteriormente, no âmbito da ASC do IASFA, I. P., as prestações 

sociais traduzem-se num complemento aos rendimentos já existentes, com vista a reduzir as 

situações de carência de rendimentos, de auxiliar na resolução de situações críticas e urgentes 

ou de compensar o acréscimo de encargos para os beneficiário e seu agregado familiar, de forma 

a tornar-se idêntico ao Sistema de Segurança Social. Assim, procura dar-se resposta a estas 

situações através de uma prestação extraordinária monetária, com o objetivo de aumentar os 

rendimentos dos beneficiários para um nível mínimo, designado mínimo vital, definido 

atualmente pelo CD do IASFA, I. P..  

No entanto, a ASC dos SSAP consubstancia-se no apoio social, ou seja, na atribuição 

de subsídios (Subsídio de Frequência de Creche e de Educação Pré-Escolar e Subsídio de 

Estudos) e apoio socioeconómico em situações de carência comprovada (Relatório de 

Atividades do IASFA, I. P, 2010). 
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Relativamente às respostas sociais do IASFA, I. P., as valências de Residência de Idosos 

(RI) e Centro de Recuperação (CR) destacaram-se pelo seu caráter inovador na década em que 

foram pensados e criados ao serem produzidos como resposta de continuidade em termos dos 

cuidados prestados. Uma vez que, de uma situação de maior risco de perda de independência 

ou de autonomia dos beneficiários idosos – RI –, estes poderiam ser transferidos para a valência 

de CR, gerado enquanto alojamento coletivo em regime de internamento temporário ou 

definitivo, em situações de convalescença, de dependência moderada ou severa (o CR apresenta 

uma vertente complementar de saúde) (Carvalho, 2013). 

Para finalizar, quanto á proteção na saúde dos militares esta é garantida pela ADM. No 

que se refere ao objeto e às modalidades de assistência na doença aos seus beneficiários, bem 

como os termos da sua prestação e do seu pagamento, estes são os previstos no regime da 

ADSE, acautelando as especificidades da condição militar (Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de 

setembro).  

Desta forma, compete á ADSE gerir o sistema de proteção social aos trabalhadores do 

setor público administrativo, e financiar as despesas realizadas pelos seus beneficiários com o 

tratamento, reabilitação e vigilância da saúde. Assim sendo, a missão da ADSE passa por 

assegurar aos trabalhadores da Administração Pública e aos seus familiares o acesso à proteção 

social no âmbito dos cuidados de saúde, e o de prestar apoio àqueles quando se encontrem numa 

situação de grave e continuada carência económica. O seu regime de benefícios prevê o 

financiamento de cuidados de saúde (Serviço Nacional de Saúde ou por prestadores privados, 

ou prestados nos estrangeiro), medicamentos, meios de correção ou compensação e o 

internamento em lares, o apoio domiciliário, os tratamentos termais, a aposentadoria e os 

transportes (ADSE, 2016).  

 

3.5 O SERVIÇO SOCIAL NO INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS 

ARMADAS, I. P.. 

Após a abordagem realizada no capítulo 2, relativamente aos fundamentos e às 

práticas dos AS em termos gerais, seguidamente serão elencadas as práticas profissionais 

desenvolvidas pelos AS no IASFA, I. P.. 

De acordo com os n.º 1 e 3 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29   de junho, 

que procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, o IASFA, I. 

P., tem por missão garantir e promover a ASC dos seus beneficiários, que se concretiza, entre 

outros, através de comparticipações financeiras. 
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Desta forma, serão apresentados os subsídios complementares concedidos pela ASC 

do IASFA, I. P.: 

 Subsídio Complementar por Carência Económica (SCCE)8: é atribuído a todo 

beneficiário, em função da sua situação socioeconómica e cujo rendimento 

mensal seja inferior ao Valor Mínimo Vital9.  

 Subsídio Complementar de Apoio de 3.º Pessoa (SCAP)10: trata-se de um 

subsídio cujo objetivo passa por compensar o acréscimo de encargos familiares. 

É atribuído a todo beneficiário, em função da sua situação socioeconómica, que 

se encontre em situação de necessidade de apoio de 3ª pessoa ou 

instituição/serviço, sem que se torne necessário o seu internamento em 

estabelecimento hospitalar ou não seja aconselhável ou possível o seu 

internamento em Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI).  

 Subsídio Complementar para Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas  (SCERPI)11: é um subsídio atribuído a todo beneficiário, em função da sua 

situação socioeconómica, que esteja institucionalizado em ERPI por motivos de 

isolamento, risco de perda de independência e, ou autonomia, ou parcial/totalmente 

dependente para a prática das atividades básicas de vida diária e das atividades 

instrumentais de vida diária.  

 Subsídio Complementar Extraordinário (SCE)12: é atribuído aos seus 

beneficiários, em casos excecionais, devidamente justificados para apoiar na 

prevenção, redução ou resolução de problemas decorrentes da condição laboral, 

pessoal ou familiar e que não se enquadram no âmbito das restantes prestações 

previstas pela ASC do Instituto. O SCE é concedido aos beneficiários da ASC, 

mediante proposta da AS do CAS da área de residência.  

Dos subsídios complementares concedidos pela ASC do IASFA, I. P., todos eles são 

antecedidos de um estudo técnico da situação socioeconómica, que inclui visita domiciliária 

e/ou ao equipamento social onde o beneficiário está institucionalizado, na perspetiva global do 

agregado familiar. 

                                                           
8 Vide: Instrução Permanente (IP): AS.15, de 2014/08/19. 
9 O Valor Mínimo Vital é um montante pecuniário que serve de referência ao IASFA, I. P., para cálculo do SCCE, estando condicionado à 
aprovação anual do CD, de acordo com a disponibilidade financeira. 
10 Vide: IP: AS.16, de 2014/08/19. 
11 Vide: IP:AS.17, de 2014/08/19. 
12 Vide: IP:AS.18, de 2014/08/19. 
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Relativamente às comparticipações concedidos pela ASC do IASFA, I. P., estas passam 

por: 

 Comparticipação Escolar (CE)13: é atribuída no período do ano escolar aos 

beneficiários, cujos descendentes ou equiparados frequentem qualquer grau de 

ensino em estabelecimento e cursos devidamente legalizados.  

 Comparticipação Especial para Apoio na Deficiência (CEAD)14: trata-se de um 

subsídio que visa compensar as famílias com beneficiários portadores de 

deficiência, dos encargos resultantes de medidas especificas de educação especial 

(Ministério da Educação e Ciência), ou de respostas socias (Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social), para crianças e jovens e pessoas 

adultas portadoras de deficiência, respetivamente.  

Por forma a estabelece as regras para a determinação dos rendimentos, composição do 

agregado familiar e capitação dos rendimentos do agregado familiar, a considerar no acesso às 

prestações sociais, no âmbito da ASC, o IASFA, I. P., baseia-se na aplicação de uma Fórmula 

de Cálculo da Capitação15.  

 Para efeitos de acesso às prestações sociais supracitadas considera-se ser a capitação 

um dos fatores determinantes da prioridade às carências dos beneficiários que dele necessitam, 

de forma mais rigorosa e eficiente.  

 

3.6 O INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I. P.: DESAFIOS  

Com a evolução do contexto económico e social nacional surge a necessidade de alterar 

a forma como se desenvolve a atividade do IASFA, I. P., de modo a conseguir enfrentar os 

desafios que se colocam aos beneficiários, com repercussões sobre os mesmos.   

Desta forma, e de modo a permitir uma reestruturação da forma de intervenção do 

IASFA, I. P., são expostas linhas orientadoras que pretendem definir estratégias possíveis de 

implementação, nos diversos âmbitos de atividade do Instituto.  

Considera-se que os desafios que são lançados à ASC colocam-se, sobretudo, a três 

níveis: prestações sociais, equipamentos sociais e apoio à habitação.  

Neste sentido, o ponto de partida para o processo de reestruturação foi a conceção do 

processo familiar do beneficiário, como aplicação informática, disponibilizado a todas as AS 

                                                           
13 Vide: IP:AS.10, de 2014/08/19. 
14 Vide: IP:AS.14, de 2014/08/19. 
15 Vide: IP:AS 04, de 2014/08/19. 
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do IASFA, I. P., na plataforma do Sistema de Informação da Ação Social Complementar 

(SIASC). A conceção deste instrumento de trabalho visa, por um lado, facilitar a recolha de 

informação de suporte à elaboração do diagnóstico técnico e, por outro, promover a 

uniformização de conceitos e uma maior sistematização da informação. Este sistema permitiu, 

ainda, a introdução do designado “autodiagnóstico”, a recolha de dados de natureza objetiva 

sobre os distintos elementos do agregado familiar, a construção de um diagnóstico técnico que 

orienta e fundamenta a definição de um conjunto de respostas, possibilita a avaliação dos 

resultados e dos obstáculos e o acompanhamento das eventuais modificações na situação do 

agregado familiar (Carvalho, 2013). 

Relativamente á atribuição de prestações sociais, de subsídios e comparticipações, não 

se deve situar sob uma lógica da subsidiação do risco, mas numa lógica de promover a inserção 

social dos beneficiários, reconhecendo-os como cidadãos e não apenas como assistidos. Do 

mesmo modo, o objetivo de permitir ao beneficiário e/ou à sua família um nível de rendimento 

considerado como mínimo indispensável para a sobrevivência, promovendo a sua inserção na 

sociedade como cidadão de pleno direito, reconhecendo-lhe as suas competências e handicaps 

(Carvalho, 2013). 

A autora supracitada afirma que, o caráter de complementaridade da ASC não deverá 

encaminhar para uma intervenção centrada exclusiva sobre o beneficiário do IASFA, I. P., e os 

meios/recursos existentes no seu seio, mas deverá envolver também uma dimensão coletiva, de 

atuação sobre os contextos em que aqueles estão introduzidos.  

Assim sendo, tal dimensão remete para a relevância da implementação de uma política 

de parcerias na atuação do IASFA, I. P., promovendo a articulação e a união de esforços 

conjuntamente com as autarquias, entidades públicas e privadas e organizações da sociedade 

civil, com o objetivo de promover a integração e coordenação das intervenções. É também 

necessário promover a racionalidade na adequação das respostas e ativar meios/recursos e 

agentes de resposta no sentido da sua otimização (Carvalho, 2013).  

Este desafio revela uma mais-valia e uma oportunidade para a garantia e promoção da 

ASC desenvolvida pelo IASFA, I. P., e deverá ser ao nível dos CAS que este movimento de 

constituição das parcerias deverá principiar, pois estas entidades retratam o nível de 

descentralização da ASC, nas quais se trabalha uma maior aproximação à população (Carvalho, 

2013). 

Quanto á habitação, são bastantes os beneficiários que residem nas casas de renda 

económica do IASFA, I. P., espalhadas por Portugal, do qual não existe uma caracterização 



Capítulo 3: Campo Profissional: Evolução Diacrónica dos Serviços Sociais das Forças Armadas 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               41 

numa vertente demográfica, social e económica, num contexto nacional em que ocorreram 

mudanças profundas na estrutura das famílias, traduzido num aumento acentuado do número 

de famílias clássicas, nomeadamente, as unipessoais e as monoparentais. Neste sentido, surge 

a necessidade de proceder a uma caracterização multidimensional dos beneficiários residentes 

em casa de renda económica e produzir um projeto de acompanhamento social aos mesmos, 

que partindo da sua caracterização e identificação dos problemas e necessidades sentidas, lhes 

venha a dar resposta (Carvalho, 2013). 

Por fim e de acordo com a mesma autora, é colocado ao IASFA, I. P., o desafio ao nível 

da sua orgânica – CD –, com a alteração da sua composição, introduzida com Decreto-Lei n.º 

193/2012, de 23 de agosto, que propôs a possibilidade de este ser composto exclusivamente por 

civis. Tal facto, representa uma rutura com a história do Instituto, uma vez que a Instituição foi 

criada por e para militares. 

 

3.7 SÍNTESE 

A ação social das FAA procurou acompanhar as mudanças no campo político, 

económico e social, e atenuar a exclusão dos beneficiários militares do sistema assistencial 

oficial instituído, procurando responder aos problemas de ordem social que afetavam os seus 

membros e suas famílias.  

Com a Revolução de 25 de abril de 1974 e a instauração de um regime político 

democrático, assistiu-se no campo social à passagem de um Estado com uma função 

complementar, a um Estado mais ativo, com preocupações em termos de política social, com o 

objetivo de produzir um sistema integrado de segurança social.  

Neste sentido, em 2005, a missão primária do Instituto manteve-se inalterada, a garantia 

da promoção da ASC dos seus beneficiários, contudo também lhe foi atribuída uma nova 

competência – a gestão do sistema da ADM. 

Num contexto caracterizado por mudanças económicas e sociais, colocam-se ao IASFA, 

I. P., desafios em termos de desenvolvimento da sua dupla missão, com o objetivo da procura 

sistemática de aperfeiçoamento e adequação da sua atuação à evolução do perfil social da 

família militar, tendo como objetivo a satisfação das suas necessidades e expectativas.  

Para finalizar, interessa mencionar que os planos de atividades elaborados pelo IASFA, 

I. P., continuam a dar prioridade à assistência na velhice, invalidez e viuvez, nas modalidades 

de subsídios, comparticipações e equipamentos sociais (Plano de Atividades do IASFA, I. P., 

2016).
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PARTE II 

 

4.  CAPÍTULO 4: 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO  

É deveras importante criar uma relação entre a parte teórica e a parte prática, uma vez 

que ambas contribuem para a resolução do problema da investigação e estão diretamente 

relacionadas.  

Nos capítulos anteriores foi realizado um enquadramento teórico baseado numa 

pesquisa bibliográfica. Esta serve de suporte conceptual para os próximos capítulos, nos quais 

são aplicados os conceitos ao nível do objeto de estudo. 

Desta forma, a Parte I refere-se à parte teórica do trabalho, na qual foi desenvolvida 

pesquisa da literatura e da legislação existente, com o objetivo de enquadrar, definir e perceber 

a importância dos SSFA, para sustentar na teoria, as conclusões da investigação.  

A Parte II diz respeito à parte prática deste trabalho, que tem como objetivo encontrar 

respostas para as perguntas formuladas no início da investigação, bem como demonstrar a 

veracidade das perguntas de investigação levantadas, atingindo os objetivos propostos para dar 

resposta à PP.  

No presente capítulo, serão abordados os métodos, as técnicas e os procedimentos 

adotados para a obtenção dos resultados finais.  

 

4.2 OBJETO DE INVESTIGAÇÃO E UNIDADE DE ANÁLISE  

O objeto de investigação, como já vimos no Capítulo 1, centra-se no IASFA, I. P., 

nomeadamente no exercício profissional dos AS, práticas e perceções dos profissionais do SS 

nos CAS. 

Este trabalho de investigação desenvolve-se segundo a PP: “Quais os fundamentos e 

processos de trabalho do Serviço Social no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. 

P.?”.  

Da PP emergem PD que, por sua vez, irão dar fundamento e sustentabilidade à questão 

central, para que se possa alcançar o objetivo final. Assim, procurar-se-á dar resposta às 

seguintes PD, quer da parte teórica do trabalho, quer da parte prática do mesmo:  
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PD1: Quais os fundamentos e domínios de atuação do campo profissional? 

PD2: O exercício profissional do Serviço Social no Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., segue uma orientação teórica e recorre a métodos? 

 

4.3 MÉTODO DE ABORDAGEM AO PROBLEMA 

Com vista a realizar a abordagem ao problema, foram utilizados vários métodos de 

investigação. Uma vez que, segundo Sarmento (2013), numa investigação16 podem ser 

utilizados mais do que um método para dar resposta às questões de investigação. A conjugação 

dos vários métodos permite complementar a informação obtida por cada um, contribuindo 

assim para aumentar a credibilidade das respostas às perguntas de investigação. Deste modo, 

optou-se por utilizar os seguintes métodos:  

1. Através do diálogo com os responsáveis que se encontram ligados ao IASFA, I. P., 

que segundo Quivy e Campenhoudt (2008), não tem como função verificar as 

perguntas de investigação, nem recolher ou analisar dados específicos, mas sim 

promover a reflexão e tomar consciência de aspetos que o investigador, não teria 

espontaneamente;  

2.  Análise documental, com a qual se procura dar sustento teórico ao tema, bem como 

sustentar em teoria as respostas às questões de investigação, através da análise 

cuidada das IP do IASFA, I. P., sustentadas nos diversos diplomas legais 

enquadrantes; 

3. O método qualitativo (Sarmento, 2013a), através da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas, com vista à recolha de dados e informações importantes para dar 

resposta às perguntas de investigação.  

 

4.4 MÉTODOS E TÉCNICAS QUALITATIVAS 

A partir do método qualitativo, baseado nas técnicas de observação indireta, com base 

no interrogatório escrito e oral (Sarmento, 2013a), foi produzido o instrumento de recolha de 

dados: a entrevista semiestruturada.   

Tendo como base a doutrina metodológica referente ao método qualitativo, e com 

objetivo de dar resposta às questões levantadas no primeiro capítulo da presente investigação, 

                                                           
16 “Investigação pode definir-se como sendo o diagnóstico das necessidades de informação e seleção das variáveis relevantes sobre as quais se 
irão recolher, registar e analisar informações válidas e fiáveis.” (Sarmento, 2013, p.3). 
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foi considerada a entrevista como instrumento mais adequado. Este instrumento proporcionou 

uma abordagem diferenciada da informação recolhida, uma vez que nos permite descobrir 

significados nas ações individuais e nas interações sociais a partir das perspetivas dos atores 

intervenientes no processo (Coutinho, 2014). 

A entrevista semiestruturada é segundo Sarmento (2013a), um tipo primário de recolha 

de informação qualitativa, a partir da qual é conseguida a extração de conclusões que permitem 

validar ou refutar as questões de investigação, assim como dar resposta às perguntas de partida 

e derivadas. De forma a guiar o entrevistado, assim como a garantir que o entrevistador obtinha 

as respostas que procurava, as entrevistas foram realizadas como base num guião, contudo era 

permitido ao entrevistado que abordasse outros assuntos que na sua ótica estivessem 

relacionados.  

Relativamente às entrevistas, Quivy e Campenhoudt (2008, pp.191-192) referem que, 

“os métodos de entrevista distinguem-se pela aplicação dos processos fundamentais de 

comunicação e de interação humana. Corretamente valorizados, estes processos permitem ao 

investigador retirar das entrevistas informações e elementos de reflexão muito ricos e 

matizados”, de modo a dar resposta às perguntas de investigação. 

Segundo Bell (1993) a flexibilidade é uma das grandes qualidades da entrevista, uma 

vez que é possível ao investigador explorar ideias, testar respostas, bem como procurar motivos 

e sentimentos. A autora supracitada menciona a demora na aplicação e codificação como um 

dos principais problemas. Relativamente á aplicação de entrevistas semiestruturadas, Bell 

(1993) refere que é importante dar-se liberdade ao entrevistado para que este possa destacar os 

aspetos que no seu entender são os mais significativos, exigindo-se ao investigador a habilidade 

de conseguir conduzir a entrevista dentro do âmbito do estudo sempre que necessário. 

Bogdan & Biklen (1994) afirmam que os dados recolhidos através da entrevista 

permitem ao investigador desenvolver intuitivamente uma construção das significações que os 

sujeitos atribuem às suas vivências.  

Relativamente às informações recolhidas, as entrevistas são consideradas métodos 

qualitativos, uma vez que, assume um caráter subjetivo, permitindo assim uma maior 

profundidade dos elementos em análise em detrimento dos resultados (Sousa e Baptista, 2011). 

As entrevistas aplicadas, foram entrevistas semiestruturadas, tendo como base um guião, 

composto por treze questões, como pode ser consultado no Apêndice A, realizado com a 

intenção de facultar informação indispensável para dar resposta as questões de investigação. 
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O guião de entrevista utilizado e previamente elaborado pretendeu dar ao investigador 

um enquadramento que permitisse a prossecução dos objetivos da investigação, orientando os 

entrevistados sempre que necessário para esses objetivos. Sempre se procurou que o discurso 

dos entrevistados fosse percorrendo naturalmente as dimensões em estudo, existindo 

flexibilidade na ordem das questões colocadas.  

As entrevistas decorreram entre 18 de maio a 31 de julho de 2017, algumas delas foram 

presenciais e gravadas, posteriormente transcritas, outras foram não presenciais, tendo sido 

enviado por correio eletrónico o guião de entrevista, recebendo posteriormente as respostas às 

mesmas, tendo sido elaborado um quadro síntese das respostas às entrevistas, conforme 

Apêndice B.  

Foi solicitada autorização ao CD do IASFA, I. P., para a aplicação das entrevistas nos 

dez CAS existentes e distribuídos pelo Território Nacional, excetuando-se os dois CAS das 

Regiões Autónomas, em virtude do seu contexto socio geográfico diferenciado.   

A duração das entrevistas variou consoante a quantidade de informação que cada um 

dos entrevistados dispunha sobre o tema, tendo tido uma duração média entre 30 e 110 minutos. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS E ANÁLISE  

Para a recolha dos dados foram realizados numa primeira fase, entrevistas através de 

dois procedimentos distintos, nomeadamente as entrevistas presenciais onde a autora se 

deslocou aos locais para realizar a entrevista pessoalmente, tendo essas entrevistas sido 

gravadas para uma melhor transcrição das respostas dos entrevistados. Outro dos 

procedimentos utilizados foi a aplicação de entrevistas não presenciais, tendo para isso sido 

enviado por correio eletrónico o guião da entrevista e posterior receção das respostas à 

entrevista.  

Relativamente às entrevistas optou-se por uma análise comparativa, das respostas às 

entrevistas. Desta forma, foram organizadas as respostas dos entrevistados em quadros de forma 

a analisar o conteúdo, assim como conseguir com maior facilidade comparar respostas. 

Em suma, pretende-se com este procedimento sustentar as conclusões retiradas e dar 

respostas às perguntas de investigação. 
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4.6 MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Os materiais e instrumentos utilizados pela autora facilitaram a realização da 

investigação, no que diz respeito à pesquisa de campo e ainda à análise dos resultados obtidos, 

através da aplicação de entrevistas.  

Para a redação do trabalho de investigação, conceção do guião da entrevista, foi 

utilizado o Microsoft Office, através do programa Word.  

A Internet, revelou-se um instrumento essencial para a realização deste trabalho de 

investigação, nomeadamente: para recolha e obtenção de informação para o trabalho, na 

utilização do correio eletrónico para manter o contacto com a orientadora; para poder enviar o 

guião de entrevistas aos entrevistados e posterior recção das respostas. 

 

4.7 SÍNTESE  

Apesar da importância da pesquisa/análise documental, o cerne deste trabalho está na 

parte prática, efetuada através das entrevistas, que se apresentam como ferramentas 

imprescindíveis para a obtenção de dados. A utilização de métodos e técnicas qualitativas 

possibilitam uma abordagem diferenciada da informação recolhida, procurando significados 

nas ações individuais e nas interações sociais a partir das perspetivas dos atores intervenientes 

no processo (Coutinho, 2014).
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5. CAPÍTULO 5: 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

 

5.1 INTRODUÇÃO  

No presente capítulo, inseriu-se o estudo empírico deste trabalho de investigação, onde 

são apresentados, analisados e discutidos os resultados, que foram obtidos através das 

entrevistas.  

A análise das entrevistas é um procedimento crucial para alcançar os objetivos deste 

trabalho de investigação, procurando através deste processo verificar ou refutar as questões de 

investigação apresentadas no capítulo 1.  

Para o efeito, baseamo-nos no livro “Metodologia Científica para a Elaboração, Escrita, 

e Apresentação de Teses” de Manuela Sarmento (2013a), para realizar a análise de conteúdo 

das entrevistas.  

 

5.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS  

A análise de conteúdo das entrevistas pode definir-se como “uma metodologia utilizada 

nos estudos de conteúdo da comunicação, que analisa numericamente a frequência da 

ocorrência de determinados termos, conceitos ou palavras, agregando-as em categorias”. 

(Sarmento, 2013a, p. 47).   

De acordo com a mesma autora, esta análise de conteúdo, “identifica nas respostas a 

cada uma das perguntas, diversas características do texto, nomeadamente, as partes 

semelhantes, as partes diferentes e as partes que os entrevistados mais valorizam.” (p. 47). 

Assim sendo, segundo Sarmento (2013a) aplica-se a metodologia de conteúdo, a qual 

segue as seguintes etapas:   

1. Leitura vertical de todas as entrevistas, consiste na leitura de todas as entrevistas 

que irão ser analisadas. O objetivo desta leitura é permitir ao investigador 

compreender a substancia e o sentido dos discursos, de modo a identificar o sistema 

de categorias a usar no tratamento;  

2. Leitura horizontal das respostas das entrevistas, consiste na leitura da resposta 

à primeira pergunta em todas as entrevistas e, assim sucessivamente, uma vez que 
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o investigador pretende codificar as respostas, ou seja, evidenciar, classificar, 

agregar e categorizar as respostas; 

3. Execução da diferenciação dos segmentos do texto, que constituem as unidades 

de contexto, marcando-as com sublinhado ou a cor. Começa-se na primeira questão 

em todas as entrevistas e depois seguem-se as restantes questões, sempre numa 

leitura horizontal;  

4. Nas unidades de contexto por questão, identificadas no texto, são marcadas com 

cor, as unidades de registo (UR), que são semelhantes ou comparáveis; 

5. Elaboram-se as matrizes das unidades de contexto e de registo por questão, 

transportando as referidas unidades marcadas no texto para estas matrizes (uma 

matriz por questão). As unidades de contexto são escritas a cores diferentes, para 

uma melhor identificação. A UR correspondente tem a mesma cor da unidade de 

contexto;  

6. Codificação das UR;  

7. Construção das matrizes da análise de conteúdo por questão, tendo em colunas 

as categorias, UR, entrevistados, unidades de enumeração e resultados. As UR têm 

a mesma cor que as unidades de contexto; 

8. Quantificação das UR, denominadas unidades de enumeração, de acordo com a 

frequência da presença ou ausência de certas características; 

9. Elaboração das conclusões retiradas da questão em causa.  

Neste sentido, em seguida serão exibidos os resultados das oito entrevistas realizadas às 

AS a exercer funções no IASFA, I. P., com ligação ao tema em estudo, com base no guião da 

entrevista, que se encontra no Apêndice A. No entanto, para poder alcançar os objetivos do 

trabalho, apenas se irá colocar a informação mais relevante, relativamente a cada questão, 

procurando assim, através deste processo dar respostas às perguntas de investigação deste 

trabalho.   

 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS  

As entrevistas foram realizadas a oito AS a exercer funções no IASFA, I. P., que 

se apresentam no Quadro n.º 6. 
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Quadro 6 Dados Sociodemográficos das Entrevistadas 

ENTREVISTADA 

(E) 

HABILITAÇÕES 

LITERÁRIAS 
LOCAL 

E1 Licenciatura em Serviço Social CAS Lisboa 

E2 Licenciatura em Serviço Social CAS Coimbra 

E317 Licenciatura em Serviço Social CAS Alfeite 

E4 Licenciatura em Serviço Social CAS Évora 

E5 Licenciatura em Serviço Social CAS Tomar 

E618 
Mestrado em Serviço Social; 

Pós-graduação em Serviço Social 

CAS Porto/ 

CAS Braga19 

 

5.2.2 APRESENTAÇÃO ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS 

ENTREVISTAS 

Inicialmente, procedeu-se a uma avaliação qualitativa do conteúdo das entrevistas, na 

qual foi efetuada uma sinopse das respostas a cada uma das questões da entrevista, conforme o 

exposto nos Quadros da matriz das unidades de contexto e de registo, de modo a sintetizar ideias 

e a destacar aspetos isolados, criando assim unidades de contexto e de registo/unidades de 

segmentação, conforme Apêndice C.  

Relativamente à análise do conteúdo das respostas, a fim de “…extrair a significação 

dos símbolos presentes nos discursos dos participantes” (Fortin et al., 2009, p. 302), definiram-

se unidades de segmentação, que podem ser palavras-chave, uma expressão (conceito-chave) a 

partir dos dados recolhidos. 

Posteriormente, analisou-se cada uma das respostas, por forma a determinar-se a 

frequência de cada um dos segmentos (unidades de enumeração) das respostas obtidas de modo 

a proceder a uma análise quantitativa (Sarmento, 2013a). Nos Quadros da síntese de conteúdo 

estão definidas as respetivas UR ou segmentos, extraídos das unidades de contexto. 

Como referido anteriormente, foram identificados vários segmentos dentro de cada 

resposta, para que, posteriormente, fosse calculada a sua frequência de modo a que após a sua 

análise fosse possível chegar às conclusões de cada questão. Posto isto, obteve-se os seguintes 

resultados, inscritos nos Quadros da análise de conteúdo.  

O Quadro n.º 7 apresenta a análise quantitativa da perceção da importância do SS no 

IASFA, I. P.. 

 

                                                           
17   Entrevistas realizadas em conjunto, uma vez que ambas as AS têm a mesma linha de pensamento.  
18 Entrevistas realizadas em conjunto, uma vez que ambas as AS têm a mesma linha de pensamento. 
19 A AS do CAS do Porto acumula funções no CAS de Braga, em virtude do CAS Braga não dispor atualmente de AS. 
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Quadro 7 Análise de conteúdo da perceção da importância do SS no IASFA, I. P 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 1  

Importância da 

existência de 

AS no IASFA, 

I. P. 

1.1 Concordo X X X X X X 6 100% 

1.2 Promover e garantir   X    1 17% 

1.3 Bem-estar   X    1 17% 
1.4 Necessidades   X    1 17% 
1.5 Capacitação   X    1 17% 
1.6 Intervenção especializada    X X X 3 50% 
1.7 Intervenção específica    X   1 17% 
1.8 Conhecimentos Teórico-práticos    X   1 17% 

 

No que respeita à importância do SS no IASFA, I. P, 100% das entrevistadas consideram 

que, é fundamental a presença de AS no IASFA, I. P., dada a necessidade de uma intervenção 

especializada, conforme responderam 50% das entrevistadas. Como refere a entrevistada 3 “É 

importante, considerando a missão do IASFA ao nível da Ação Social Complementar, de 

promover e garantir a ação social dos seus beneficiários, como pessoas utilizadoras dos vários 

serviços e/ou destinatários dos benefícios e sendo a missão do Serviço Social o bem-estar dos 

indivíduos, tendo em conta as suas necessidades e a sua capacitação para a participação e 

compreensão dos seus problemas.” Na mesma linha de pensamento, a entrevistada 4 

complementa afirmando que, “Nomeadamente enquadradas na existência de problemáticas 

específicas da família militar que exigem uma intervenção especializada face à singularidade 

das suas características. A família militar evoluiu de acordo com os tempos actuais, o que exige 

novos modelos de abordagem que justificam uma formação específica. Contudo permanece 

com um mutismo característico de uma classe social que viveu e vive muito encerrada em si 

mesma, dissociada das vivências e recursos do meio exterior. Pelo que o Técnico de Serviço 

Social possui o conjunto de conhecimentos Teóricos e Práticos que lhe permite diferentes 

abordagens sejam elas sistémica e dinâmica fundamentadas nas correntes psicológicas e 

sistémicas mais actuais que aproximam esta famílias das estruturas sociais e desse mundo 

exterior. Deveria neste sentido existir uma constante abertura e partilha (formação) de 

conhecimentos por forma a aproximar mais a família militar das estruturas sociais actuais 

(comunidade).” 

Para finalizar, Folgheraiter e Raineri (2012) referem que os princípios de 

autodeterminação, reciprocidade, bem como a defesa dos direitos humanos e o combate às 

injustiças sociais, são fundamentais, uma vez que o SS promove a resolução de problemas, 

independentemente da sua origem, através da exploração da dinâmica presente nas relações 
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humanas. Assim, para estes autores, o SS é um conjunto de diversas profissões sociais, 

desenvolvidas dentro ou fora do âmbito de políticas de bem-estar social.  

Atente-se no Quadro n.º 8 que apresenta a análise quantitativa da orientação teórica 

psicologizante ou sistémica. 

Quadro 8 Análise de conteúdo da orientação teórica psicologizante ou sistémica 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 2 

Orientação 

Teórica 

Psicologizante ou 

Sistémica 

2.1 Orientação Teórica Psicologizante       0 0% 

2.2 Orientação Teórica Sistémica       0 0% 

2.3 Avaliação Psicológica  X X    2 33% 

2.4 Avaliação Socio económica   X    1 17% 

2.5 Avaliação Cultural   X    1 17% 

2.6 Normas Internas     X  1 17% 

2.7 Ambas as orientações X X X X  X 5 83% 

 

Relativamente à prática profissional do AS no IASFA, I. P., as respostas a esta questão 

são bastante consensuais. Temos 83% das entrevistadas a considerar que a prática profissional 

do AS segue as duas orientações, ou seja tanto segue a orientação teórica psicologizante como 

a orientação sistémica. De acordo com a entrevistada 1, “No IASFA são seguidas ambas as 

orientações uma vez que a prática é realizada numa perspetiva holística, tendo como objetivo a 

visão do beneficiário como um todo”, o que vai ao encontro do discurso da entrevistada 2 e 6. 

Neste sentido, a entrevistada 3 afirma que, “Sendo a intervenção assente no indivíduo/pessoa, 

pode-se dizer que se seguem ambas as orientações uma vez que a prática é realizada numa 

perspetiva holística, abrange todos os beneficiários, tem em conta a sua diversidade e a 

diferença decorrendo a ação social de uma forma integradora, envolvendo a situação socio 

económica, psicológica, cultural, familiar e interpessoal do beneficiário, tendo como objetivo 

final dar resposta às suas necessidades específicas. No CAS Alfeite todo o apoio é feito 

diretamente pelas Assistentes Sociais, sendo da sua responsabilidade exclusiva a realização de 

visitas domiciliárias, a elaboração de informações socioeconómicas, pareceres técnicos e outros 

estudos de diagnóstico e avaliação (como por exemplo o estudo de avaliação dos beneficiários 

que se candidatam às respostas sociais do IASFA – berçário, creche, jardim de infância e ERPI), 

os encaminhamentos para outras instituições na comunidade, etc…”. 

Assim como já foi abordado no capítulo 2, Restrepo (2003) e Robertis (2003) referem 

que as práticas dos AS encontram no processo de intervenção um elemento sistémico e 

estruturado: estudo, diagnostico, planeamento, execução, avaliação e sistematização e/ou 

investigação.  
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Santos (2012) complementa expondo que a organização da prática profissional em 

modelos de intervenção social revela-se como uma estratégia de ação que pode, conjuntamente, 

atuar de um modo centrado no indivíduo, mas também agir no coletivo, analisando medidas 

mais sustentadas a médio-longo prazo sem tirar crédito á intervenção pontual, mais focada nas 

necessidades imediatas (Santos, 2012). 

Esta organização da prática profissional em modelos de intervenção procura, uma 

postura coincidente com uma prática sistémica e transformadora que não se satisfaz com uma 

explicação breve e simplista das situações, mas procura a sua compreensão a partir da 

problematização do real, permitindo o diagnóstico e o estudo social de uma forma mais ampla, 

específica-transversal-global, com base em instrumentos metodológicos e no registo detalhado 

da informação recolhida que contribuem para a construção de metodologias de intervenção 

social (Santos & Reis, 2010; Robertis, 2003).   

Por último, Folgheraiter e Raineri (2012) referem que a intervenção dos AS deve ser 

desenvolvida nas ligações e interações existentes entre os seres humanos que partilham 

dificuldades num dado contexto, empregando as potencialidades ocorridas dessa interação. 

O Quadro n.º 9 apresenta a análise quantitativa da perceção de funções e processos 

operativos dominantes do SS no IASFA, I. P.. 

 

Quadro 9 Análise de conteúdo relativamente às funções e domínios de atuação dos AS no IASFA, I. P. 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 3 

Funções e 

domínios de 

atuação dos AS 

no IASFA, I. P. 

3.1 Intervenção sustentada no quadro da 

instituição 
X  X    

2 33% 

3.2 Atendimento X X X   X 4 67% 

3.3 Acompanhamento X X X  X X 5 83% 

3.4 Orientação e Apoio X X X  X X 5 83% 

3.5 Intervenção combinada   X X   2 33% 

3.6 Avaliação diagnóstica X X X   X 4 67% 

3.7 Planeamento da intervenção X X X   X 4 67% 

3.8 Trabalho em parceria   X    X 2 33% 

3.9 Investigação e estudos/ Estatística  X X    2 33% 

3.10 Humanização  X     1 17% 

 

Relativamente às funções e domínios de atuação dos AS no IASFA, I.P., as respostas 

são diversificadas consoante os diferentes CAS, no entanto 83% das entrevistadas refere como 

funções e procedimentos operativos mais comuns o “acompanhamento” e a “orientação e 

apoio” dos indivíduos e das respetivas família. 
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Desta forma, a entrevistada 2 afirma que as suas funções mais comuns passam por 

“Apoiar, informar e acompanhar os beneficiários e respetivas famílias”; “Identificar e analisar 

as situações problema e necessidades dos beneficiários e respetivas famílias, elaborando o 

diagnóstico social e consequente intervenção social”; Proceder ao atendimento dos 

beneficiários no CAS e outros locais, bem como realizar visitas domiciliárias”; “Apoio 

psicossocial”; “Contactar e trabalhar em parceria com as entidades/instituições da comunidade, 

e em equipas multidisciplinares, tendo em vista a resolução das situações problema 

apresentadas pelos beneficiários e respetivas famílias”; “Atividade processual/sistematização 

de dados”; “Humanização e tempos livres.”. É de ressalvar que a entrevistada 2 mencionou a 

função de “Humanização e tempos livres.”, destacando-se das funções apresentadas pelas 

demais entrevistadas.  

A entrevistada 3 refere que, “desenvolve um conjunto de atividades decorrentes da 

missão do IASFA junto dos seus Beneficiários, visando fundamentalmente prestar em regime 

permanente: Apoio socioeducativo a filhos de Beneficiários, funcionários do IASFA e outros 

abrangidos por protocolos - Berçário, Creche, Jardim-de-infância, Pré-Escolar e 1º Ciclo do 

Ensino Básico, abrangendo uma faixa etária de crianças com idades compreendidas entre os 4 

meses e os 10 anos; Assistência na Doença e Apoio Clínico a Beneficiários do IASFA e pessoal 

do Centro e às crianças que o frequentam; Apoio Social a Beneficiários do IASFA, abrangendo 

os 13 concelhos do distrito de Setúbal: Apoio a Crianças, Idosos e Deficientes; Apoio Educativo 

e Comparticipação Escolar; Apoio pecuniário em situações de carência, de dependência e/ou 

deficiência; Apoio socioeconómico em situações de maior vulnerabilidade. Neste sentido e 

genericamente as Assistentes Sociais do CAS Alfeite fazem uma intervenção sustentada no 

quadro da instituição: Atendimento, Acompanhamento, Orientação e Apoio a beneficiários 

titulares e familiares.” Assim sendo as suas funções passam pelo, “Acompanhamento”; 

“Aconselhamento”; “Atendimento”; “Avaliação diagnóstica”; “Elaboração de projetos”; 

“Elaboração de relatórios”; “Elaboração de estudos socio económicos”; “Investigação e 

estudos”; “Planeamento da intervenção”; “Registos estatísticos”; “Reuniões de equipa”; 

“Trabalho em equipas multidisciplinares”; “Contactos Institucionais”.” 

Os resultados apresentados a esta questão, vão de encontro à abordagem realizada por Ander-

Egg (1995), como já referido no Capítulo 2. Este menciona que o AS possuem funções 

específicas, tais como: orientar/aconselhar; informar, gerir recursos e necessidades; investigar; 

planificar, realizar programas e projetos; avaliar em função da continuidade de um serviço; 

sugerir reformas na organização e funcionamento dos serviços sociais; observar e identificar 
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situações-problema; promove a participação ativa; identificar as potencialidades humanas dos 

indivíduos, grupos e comunidades promovendo o seu desempenho em atividades de serviço e 

cooperação social; entre outras. 

Observe-se o Quadro n.º 10 com a análise quantitativa dos domínios de atuação não 

aplicados por AS e perfis profissionais de atuação. 

 

Quadro 10 Análise de conteúdo dos domínios de atuação não aplicados por AS e perfis profissionais de 

atuação 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 4 

Existência de 

domínios que não 

justificam a sua 

aplicação por AS 

4.1 Concordo X  X    2 33% 

4.2 Atendimento Administrativo X  X    2 33% 

4.3 Assistentes operacionais X  X    2 33% 

4.4 Apoio Socio educativo   X    1 17% 
4.5 Nem concorda/Nem discorda     X  1 17% 
4.6 Domínios especializados     X  1 17% 
4.7 Discorda      X 1 17% 

 

Quanto aos domínios de atuação não aplicados por AS e perfis profissionais de atuação, 

podemos constatar que as respostas dadas são muito homogéneas, sendo de referir que existem 

funções que podem ser executadas por assistentes operacionais e/ou por assistentes técnicos. 

Temos a entrevistada 1 que afirma, “no primeiro atendimento são os assistentes 

operacionais que intervêm, através do esclarecimento de dúvidas relativamente às respostas 

sociais e auxiliam no preenchimento dos respetivos formulários”. Ao qual a entrevistada 3 vem 

complementar afirmando que, “há um primeiro atendimento administrativo aos beneficiários, 

por assistentes operacionais /assistentes técnicos que trabalham em estreita ligação e 

coordenação do assistente social no domínio informativo, fornecimento de impressos e/ou 

colaboração no preenchimento de formulários, necessários ao acesso aos benefícios do 

IASFA.”. A entrevistada 5, acrescenta que não se justifica a intervenção de um AS “Talvez nas 

áreas mais técnicas, como Habitação ou Financeira”. 

Assim como abordado no capítulo 2 por Amaro (2012) e por Santos (2012) existe uma 

grande dificuldade em definir as funções específicas dos AS, devido à variabilidade da 

aplicação prática dos profissionais e às constantes mudanças sociais, o que dificulta a sua 

operacionalização no terreno.  

Veja-se o Quadro n.º 11 com a análise quantitativa relativamente às constantes 

mudanças da sociedade atual. 
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Quadro 11 Análise de conteúdo relativamente às constantes mudanças da sociedade atual 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 5 

Prática dos AS 

acompanha as 

mudanças sociais 

5.1 Concordo X X X  X X 5 83% 

5.2 Lentamente X      1 17% 
5.3 Recursos existentes  X  X   2 33% 
5.4 Envolvimento de pessoas e 

estruturas 
  X    

1 17% 

5.5 Discordo    X   1 17% 
5.6 Estrutura pouco dinâmica    X   1 17% 

 

Quanto às constantes mudanças da sociedade atual, 83% das entrevistadas afirmam que 

o IASFA, I. P., tem acompanhado as mudanças socias atuais.  

Segundo a entrevistada 3: “O Serviço Social no IASFA caracteriza-se por uma ação 

centralizadora, coordenada e impulsionadora de todas as atividades baseada em normativos e 

procedimentos específicos de modo a assegurar a todos os beneficiários um atendimento 

personalizado e integrado. No entanto sendo o IASFA um organismo central com jurisdição 

sobre todo o território nacional, mas com unidades desconcentradas (CAS), com áreas de 

intervenção geográfica definidas, possibilita uma maior aproximação aos seus beneficiários, 

procurando os Assistentes Sociais adaptar-se às mudanças envolvendo as pessoas e as estruturas 

para enfrentar novos desafios e promover o bem-estar.” Por outro lado, a entrevistada 4 

contrapõem afirmando que “Não, não tem acompanhado. Os recursos do IASFA IP são 

fechados numa estrutura pouco dinâmica e pouco aberta.” 

Recorrendo ao capítulo 2, relativamente ao estudo realizado em Portugal por Ferreira 

(2011a), onde se pode consultar o desenvolvimento da intervenção do SS Português, percebe-

se que o quinto período prolonga-se até aos dias de hoje, introduzindo o SS numa realidade 

profundamente marcada pelas mudanças económicas e políticas face à globalização e ao 

neoliberalismo, em que as privatizações e a terciarização da economia acarretam grandes 

dificuldades para a vida dos cidadãos em Portugal. A intervenção desenvolvida pelo SS, neste 

contexto de crise económica e financeira mundial, passa a alicerçar-se numa lógica de parceria 

e criação de redes de apoio, que comprometem a necessidade de voltar a conceptualizar novas 

formas de emprego, responsabilidade social, modelos de famílias, desenvolvimento 

comunitário e novas políticas sociais (Ferreira, 2011a). 

O Quadro n.º 12 com a análise quantitativa acerca da formação académica dos AS. 
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Quadro 12 Análise de conteúdo da formação académica dos AS 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 6 

 

Formação Académica dos AS 

6.1 Uma X      1 17% 
6.2 Formação Académica X X X  X X 5 83% 
6.3 Duas  X X   X 3 50% 
6.4 Desconhece    X X  2 33% 

 

Acerca da formação académica das AS, as respostas são bastante consensuais, uma vez 

que 83% das entrevistadas referem que as AS que exercem funções no IASFA, I. P., possuem 

qualificação académica para o cargo.  

No capítulo 2 e segundo Ander-Egg (1995), o AS possui funções específicas intrínsecas 

á sua prática profissional, as quais exigem preferencialmente preparação específica em SS.  

Amaro (2012), refere que só em 1989 e 1990 é que a formação em SS passou a atribuir 

o grau de licenciatura aos seus alunos. Esta foi, para a autora, o segundo momento agregador 

da profissão em Portugal desde a sua institucionalização (considerado o primeiro momento).  

Veja-se o Quadro n.º 13 com a análise quantitativa da necessidade de mais recursos 

humanos qualificados. 

 

Quadro 13 Análise de conteúdo da necessidade de mais recursos humanos qualificados 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 7 

Necessidade de mais 

recursos humanos 

qualificados 

7.1 Concorda X   X X  3 50% 

7.2 Discorda  X    X 2 33% 

7.3 Nem concorda/Nem discorda   X    1 17% 

 

No que concerne à necessidade de mais recursos humanos qualificados, 50% das 

entrevistadas referem que seria importante possuir mais AS no IASFA, I. P.. A entrevistada 1 

declara que “têm sido feitos esforços para incorporar mais TSSS”, a entrevistada 4 completa 

afirmando que “concordo, em todas as áreas”. 

O Quadro n.º 14 com a análise quantitativa relativamente à necessidade de uma 

restruturação do Apoio Social aos beneficiários. 
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Quadro 14 Análise de conteúdo relativamente à necessidade de uma restruturação do Apoio Social aos 

beneficiários 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 8 

Necessidade de 

uma 

reestruturação do 

Apoio Social aos 

beneficiários 

8.1 Concorda X X X  X  4 67% 
8.2 Discorda      X 1 17% 
8.3 Aproximação aos beneficiários X X X  X  4 67% 
8.4 Informar X  X    2 33% 
8.5 Restruturação geográfica  X     1 17% 
8.6 Restruturação das respostas sociais   X    1 17% 

 

Relativamente à possibilidade de uma reestruturação do Apoio Social aos beneficiários, 

67% das entrevistadas considera que seria importante uma reestruturação do Apoio Social aos 

beneficiários do IASFA, I. P.. De realçar que a mesma percentagem de entrevistadas refere que 

seria fundamental uma maior aproximação dos beneficiários.  

Neste sentido a entrevistada 1 refere que “devia haver uma maior aproximação, uma vez 

que os beneficiários demonstram falta de informação relativamente às respostas sociais.”, o que 

vai ao encontro do discurso da entrevistada 3, que refere “Talvez uma maior aproximação aos 

beneficiários que ainda estão no ativo porque nos é reportado algum desconhecimento do que 

é o apoio social do IASFA; Desenvolver mais respostas para a infância e juventude, por 

exemplo através de campos de férias e colónias de férias bem como para os idosos tais como 

serviços de apoio domiciliário e centros de convívio, entre outros e promoção do voluntariado 

congregando sinergias dos próprios beneficiários quer para acompanhamento quer para apoio 

nas respostas sociais do IASFA”. A entrevistada 5 menciona que “Havia de existir mais 

recursos e meios para um acompanhamento e intervenção mais de perto.”. 

Por outro lado, a entrevistada 2 acrescenta que deveriam existir “Mais respostas 

estruturais abrangentes a nível geográfico, no que diz respeito à 3ª idade e deficiência.”.  

É importante referir o discurso da entrevistada 3, pois esta aponta para aspetos como 

“Desenvolver mais respostas para a infância e juventude, por exemplo através de campos de 

férias e colónias de férias bem como para os idosos tais como serviços de apoio domiciliário e 

centros de convívio, entre outros e promoção do voluntariado congregando sinergias dos 

próprios beneficiários quer para acompanhamento quer para apoio nas respostas sociais do 

IASFA”. 

A realidade social encontra-se em constante mutação, em fluxos complexos de 

acontecimentos com efeitos imprevisíveis na sociedade, do ponto de vista social, económico, 
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político e axiológico. Esta constante mutação exige do SS contemporâneo a capacidade de se 

reinventar constantemente. Se por um lado, este facto poderá constituir-se como um obstáculo 

à estabilização de intervenções e técnicas profissionais, por outro lado orienta a um maior 

desenvolvimento profissional, uma vez que encontra respostas inovadoras para os problemas 

sociais. Contudo, a finalidade do SS mantém-se, independentemente das mutações da realidade 

contemporânea, tendo como uma das suas missivas “(…) a efetivação de uma justiça social 

substancial” (Albuquerque, Almeida & Santos, 2013, p.7) 

Observe-se o Quadro n.º 15 com a análise quantitativa dos mecanismos e instrumentos 

de apoio social do IASFA, I. P.. 

 

Quadro 15 Análise de conteúdo dos mecanismos e instrumentos de apoio social do IASFA, I. P. 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 9 

Mecanismos e 

instrumentos de 

apoio social do 

IASFA, I. P. 

9.1 Conjunto de normativas/regulamentos X  X   X 3 50% 
9.2 Apoios económicos  X     1 17% 
9.3 Apoios habitacionais  X     1 17% 
9.4 Apoios na infância  X     1 17% 
9.5 Apoios na deficiência  X     1 17% 
9.6 Lazer e tempos livres  X     1 17% 
9.7 Assistência médica  X     1 17% 
9.8 Assistência na terceira idade  X     1 17% 

 

No que respeita aos mecanismos e instrumentos de apoio do IASFA, I. P., 50% das 

entrevistadas referem que orientam as suas práticas profissionais com base em 

Normativas/Regulamentos que o próprio IASFA, I. P., dispõe. Verificamos no discurso da 

entrevistada 3, que afirma “O IASFA dispõe de um conjunto de Normativos/Regulamentos: 

Diretivas; Instruções Permanentes; Manual de Processos-Chave (Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas); Diplomas legais (Lei, Dec. Lei, Portaria).”. Nesta linha de pensamento, a 

entrevistada 2, mais detalhadamente descreve que os mecanismos e instrumentos de apoio que 

o IASFA, I. P., dispõem para fazer face às solicitações dos beneficiários são: “Apoios 

económicos, apoios habitacionais, apoio na infância, apoio na deficiência, apoio no 

Lazer/tempos livres, assistência médica, valências de internamento para 3ª idade.”. 

Atente-se no Quadro n.º 16 com a análise quantitativa da aplicação de uma intervenção 

reativa ou proactiva. 
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Quadro 16 Análise de conteúdo da aplicação de uma intervenção reativa ou proactiva 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 10 

Intervenção reativa ou proactiva 

10.1 Reativa X   X   2 33% 
10.2 Proactiva   X    1 17% 
10.3 Ambas  X   X X 3 50% 

 

Relativamente à intervenção dos AS no IASFA, I. P., 50% das entrevistadas referiram 

que são aplicadas ambas as intervenção no IASFA, I. P., ou seja, dependendo da situação a 

intervenção pode ser reativa e/ou proactiva. Como refere a entrevistada 2 “O CAS Coimbra faz 

uma intervenção prioritariamente proactiva, mas também, quando as situações assim o exigem, 

reativa.”, o que vai ao encontro dos discursos das entrevistadas 5 e 6.  

Quanto à entrevistada 3 esta refere que considera a intervenção “proativa, na medida em 

que tem capacidade de dar uma resposta social complementar às necessidades dos beneficiários 

(que nem sempre estão cobertas pelos regimes gerais de proteção social) e porque na sua 

intervenção o Assistente Social tenta encontrar respostas adequadas aos problemas dos 

beneficiários através de um trabalho de responsabilização pelas escolhas”. 

No entanto, as entrevistadas 1 e 4 referem que a intervenção do IASFA, I. P., é reativa.  

Robertis (2003), no capítulo 2, apresenta-nos uma posição clara do seu entendimento de 

intervenção social e da sua finalidade. Para a autora a mudança é a finalidade primordial da 

intervenção social e esta pode ocorrer de forma súbita e urgente (transformação) ou como forma 

progressiva, lenta e com carácter progressivo (desenvolvimento). Ambos pretendem alcançar a 

reforma social, no entanto a autora distingue mudança/transformação de 

mudança/desenvolvimento. Desta forma, a a intervenção social possui um valor instrumental 

com o objetivo de atingir a mudança, o desenvolvimento e a transformação social. Destaca-se 

como pontos comuns a estas duas posições de intervenção social em SS a intenção de mudança 

e o objetivo de organização da prática profissional.  

Veja-se o Quadro n.º 17 com a análise quantitativa da aplicação de uma intervenção 

assistencialista ou empoderadora. 
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Quadro 17 Análise de conteúdo da aplicação de uma intervenção assistencialista ou empoderadora 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 11 

Intervenção assistencialista 

ou empoderadora 

11.1 Assistencialistas X   X   2 33% 
11.2 Empoderadora   X    1 17% 
11.3 Ambas     X X 2 33% 

 

Quanto á intervenção dos AS no IASFA, I. P., 33% das entrevistadas refere que a 

intervenção do IASFA, I. P., é assistencialista. Contudo, outros 33% referem que a intervenção 

do IASFA, I. P., passa pelas duas abordagens, dependendo da situação em concreto. 

Verificamos que a entrevistada 3 refere que “Apesar das respostas às solicitações dos 

beneficiários serem assentes em regulamentos, e haver alguma padronização nas práticas, a 

intervenção é empoderadora porque possibilita a todos os beneficiários um atendimento 

personalizado e integrado e promove o seu envolvimento e orientação na procura dos recursos 

adequados às suas necessidades.” 

No capítulo 3, aquando da análise realizada dos Decretos-Lei referentes às missões e 

atribuições do IASFA, I. P., percebemos que nos anos 90 as práticas seguem uma matriz que 

vão ao encontro das práticas de casework, metodologia criada por Mary Richmond (SS de 

casos), uma vez que, o foco da intervenção era marcadamente orientado para o indivíduo, à 

exceção das atividades lúdicas e culturais que se dirigem a grupos (Decreto-Lei n.º 284/95, de 

30 de outubro, n.º 2 do art.º 3º). Contudo, recentemente, em junho de 2016 o IASFA, I. P., 

procedeu à alteração das suas missões e atribuições conforme o n.º 2 do art.º 3.º do Decreto-Lei 

n.º 35/2016 de 29 de junho. A legislação aponta para práticas mais amplas, atribuindo enfâse à 

mobilização dos intervenientes locais e comunitários, com vista à integração social com o 

objetivo de alcançar a autodeterminação individual.  

Para finalizar, Folgheraiter e Raineri (2012), afirmam que o SS incorpora o espírito do 

empowerment, promovendo a libertação dos indivíduos ao acreditar no seu poder de iniciativa, 

para que estes se sintam capazes de contribuir no sentido da construção do bem-estar comum 

e, até, ajudar os próprios profissionais a atingir os objetivos intrínsecos ao exercício das suas 

funções.   

Desta forma, as práticas sociais efetuadas no IASFA, I. P., alargaram os seus âmbitos 

de atuação nos últimos 20 anos.  

Veja-se o Quadro n.º 18 com a análise quantitativa da aplicação de uma intervenção 

individual ou integrada. 
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Quadro 18 Análise de conteúdo da aplicação de uma intervenção individual ou integrada 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

Questão 12 

Intervenção individual ou integrada 

12.1 Individual    X   1 17% 
12.2 Integrada X  X   X 3 50% 
12.3 Ambas     X  1 17% 

 

Relativamente á intervenção dos AS no IASFA, I. P., 50% das entrevistadas consideram 

que a intervenção do IASFA, I. P., é integrada. Como refere a entrevistada 3 “É integrada 

considerando o apoio que se consegue efetivar através dos Serviços de Ação Social dos vários 

CAS, que permite uma intervenção personalizada e potencia uma relação de proximidade com 

o beneficiário e a diversidade das áreas de intervenção (ação social, saúde, educação, infância, 

juventude, adultos, idosos, habitação, férias e lazer) por forma a valorizar a qualidade de vida 

dos beneficiários”.  

No capítulo 2, Ferreira (2011a), refere que a intervenção do AS assume uma 

caracterização metodológica assente nas fases sequenciais de diagnóstico, tratamento e 

avaliação da intervenção. Do ponto de vista macrossocial, as transformações produzidas pela 

instalação da sociedade capitalista nos anos 80, acarretaram uma rotura com a perspetiva 

assistencialista no SS, passando este a adotar uma perspetiva intervencionista/estruturalista, que 

passou a conceptualizar o ser humano de um ponto de vista biopsicossocial integral. Esta nova 

fase da profissão é marco essencial para a construção da prática do AS na atualidade 

Veja-se o Quadro n.º 19 com a análise quantitativa da aplicação de uma intervenção 

preventiva ou de reabilitação. 

 

Quadro 19 Análise de conteúdo da aplicação de uma intervenção preventiva ou de reabilitação 

Análise Quantitativa 

Categoria Unidades de Registo 
Entrevistadas Unidades de 

Enumeração  

Resultados 

(%) 1 2 3 4 5 6 

 Questão 13 

Intervenção preventiva ou de 

reabilitação 

13.1 Preventiva   X  X  2 33% 
13.2 Reabilitação X   X   2 33% 
13.3 Ambas  X X   X 3 50% 

 

Por último, no que concerne à intervenção dos AS no IASFA, I. P., 50% das 

entrevistadas consideram que a intervenção do IASFA, I. P., é pautada tanto por uma 

intervenção preventiva como por uma intervenção de reabilitação. Vejamos as afirmações da 

entrevistada 3, “No IASFA coexistem as duas intervenções considerando a resposta ao nível 
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das estruturas residenciais existentes em Oeiras, Runa e Porto cujo pendor será mais o da 

reabilitação.”; “…CAS Alfeite os assistentes sociais posicionam-se mais numa perspetiva 

preventiva, uma vez que através do atendimento aos beneficiários, do seu encaminhamento para 

outros serviços ou entidades públicas e privadas que possam auxiliá-los na resolução dos seus 

problemas, em complementaridade com as respostas do IASFA, através das visitas 

domiciliárias para avaliações diagnósticas e de situações socioeconómicas, definição de planos 

de intervenção, potenciam relações de maior proximidade com o beneficiário, desenvolvendo 

as suas capacidades sociais e envolvendo-os na definição das suas necessidades e bem-estar. 

Os beneficiários também têm sido chamados a uma participação nas atividades desenvolvidas 

pelo IASFA, I.P. através de inquéritos de satisfação e da auscultação das suas necessidades e 

expetativas ”.
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6. CAPÍTULO 6: 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

6.1 INTRODUÇÃO  

A realização deste trabalho de investigação teve como ponto de partida a questão central 

“Quais os fundamentos e processos de trabalho do Serviço Social no Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas, I. P.?”. À qual, se pretende neste capítulo dar resposta, através 

da verificação das perguntas de partida e das respostas dadas às questões derivadas, através das 

informações e resultados obtidos com a revisão da literatura e com as entrevistas. 

Este capítulo compreende ainda as reflexões finais da investigação, algumas 

recomendações, bem como as limitações sentidas ao longo da elaboração deste trabalho de 

investigação, terminando com algumas propostas para investigações futuras.   

 

6.2 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO  

Após concluir a parte teórica e a parte prática desta investigação, importa agora dar 

resposta às perguntas de investigação. 

Assim, retomamos as questões de investigação:  

PP: Quais os fundamentos e processos de trabalho do Serviço Social no Instituto de 

Ação Social das Forças Armadas, I. P.? 

PD1: Quais os fundamentos e domínios de atuação do campo profissional? 

PD2: O exercício profissional do Serviço Social no Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., segue uma orientação teórica e recorre a métodos? 

Relativamente aos fundamentos e domínios de atuação, e tendo por base o recurso à 

revisão da literatura, verificamos que o IASFA, I. P., representa uma instituição orientada por 

critérios de adequabilidade e eficácia, permitindo uma atuação múltipla de apoio aos militares 

e aos seus familiares. Pode desde logo constatar-se, que a sua missão se insere no âmbito da 

ASC de apoio à família militar, tendo como competências o desenvolvimento de ações de 

promoção do bem-estar social dos seus beneficiários, através da garantia de prestações no 

campo da ASC e da gestão do sistema ADM. Este está sujeito a um regime paralelo ao da 

ADSE, e contempla um regime combinado, que se concretiza por meio de celebração de 
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acordos com entidades prestadoras de cuidados de saúde; e um regime de livre escolha, que 

prevê comparticipações em cuidados de saúde e apoio social (Carvalho, 2013). 

Assim sendo, e conforme o n.º 2 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, 

o IASFA, I. P., tem como missões e atribuições:  

“ a) Assegurar ações de bem -estar social dos beneficiários, no quadro da ação social complementar 

(ASC); 

b) Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas 

(ADM); 

c) Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência 

social; 

d) Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização dos 

esquemas de prestações de ação social complementar; 

e) Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações; 

f) Recolher e manter permanentemente atualizada informação sobre o universo de beneficiários e 

de benefícios concedidos; 

g) Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ação social complementar 

desenvolvida e propor as medidas ou os instrumentos legais necessários; 

h) Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da 

promoção da ASC.”  

A presente legislação aponta para práticas amplas, atribuindo enfâse à mobilização 

dos intervenientes locais e comunitários, com vista à integração social com o objetivo de 

alcançar a autodeterminação individual. 

Desta forma, e como já referido no capítulo 3, o mesmo Decreto-Lei, elenca como 

prioridades: Apoio à velhice; Apoio Domiciliário; Apoio à Habitação e as Comparticipações 

Financeiras. Acresce á atuação da ASC, desenvolver e promover outras ações que visem 

assegurar o bem-estar social dos beneficiários do IASFA, I. P., que consubstanciem, 

nomeadamente, atividades de lazer, de turismo e de férias, alojamento temporário individual e 

serviços de restauração, conforme o Plano de Atividade do IASFA, I. P., (2016). 

Valores como a integração e coesão; motivação; modernização; humanização; 

transparência e rigor; conhecimento e inovação; lealdade e responsabilidade e credibilidade, 

são reconhecidos pelo IASFA, I. P. na sua atuação.  

Interessa mencionar que os planos de atividades elaborados pelo IASFA, I. P., 

continuam a dar prioridade à assistência na velhice, invalidez e viuvez, nas modalidades de 

subsídios e comparticipações e equipamentos sociais (Plano de Atividades do IASFA, I. P., 

2016). 

No que concerne, ao exercício profissional do SS no IASFA, I. P., constatamos através 

da revisão da literatura que o IASFA, I. P., tem por missão garantir e promover a ASC dos seus 
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beneficiários, que se concretiza, entre outros, através de comparticipações financeiras, é 

expectável que a intervenção das AS seja maioritariamente regulada por um conjunto de 

Normativos/Regulamentos: Diretivas; IP; Manual de Processos-Chave (Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas); Diplomas legais (Lei, Decretos Lei, Portaria). É através destes que os AS 

fazem face às solicitações dos beneficiários.  

Desta forma e com o já mencionado no capítulo 3, verificamos que é nas várias IP que 

estão descritas as normas para as atribuições dos subsídios complementares (SCCE, SCAP, 

SCERPI e o SCE) e das comparticipações (CE e CEAD). Quanto aos subsídios complementares 

concedidos pela ASC do IASFA, I. P., todos eles são antecedidos de um estudo técnico da 

situação socioeconómica, que inclui visita domiciliária e/ou ao equipamento social onde o 

beneficiário está institucionalizado, na perspetiva global do agregado familiar. 

Relativamente às práticas profissionais dos AS no IASFA, I. P., estas seguem 

maioritariamente uma matriz de cariz terapêutico e de ordem social (Payne, 2006). De cariz 

terapêutico, na medida em que as AS  procuram encontrar o melhor bem-estar possível para os 

indivíduos da sua ação, promovendo e facilitando o crescimento pessoal e sentimentos de 

realização pessoal. De cariz de ordem social, uma vez que os AS do IASFA, I. P., focam-se 

primordialmente nos procedimentos e leis de uma dada sociedade para, desta forma, 

conseguirem responder às necessidades dos destinatários da ação. Como já abordado no 

capítulo 2, uma das críticas apontadas a esta abordagem refere-se ao pouco investimento que é 

realizado pelo AS em reflecções sobre eventuais injustiças que o próprio sistema social possa 

conter e que consigam ser alvo de mudança, seja através de propostas à tutela ou recorrendo à 

mobilização de indivíduos e comunidades com o objetivo conjunto de incitar alterações à ordem 

social atual.  

Em conclusão, podemos constatar com este trabalho de investigação que o IASFA, I. 

P., atualmente representa-se como uma instituição orientada por critérios de adequabilidade e 

eficácia, permitindo uma atuação múltipla de apoio aos militares e aos seus familiares. A sua 

missão insere-se no âmbito da ASC de apoio à família militar, tendo como competências o 

desenvolvimento de ações de promoção do bem-estar social dos seus beneficiários, através da 

garantia de prestações no campo da ASC e da gestão do sistema ADM.  

Desta forma, as AS do IASFA, I.P., desenvolvem as suas práticas profissionais 

baseando-se nas missões e atribuições do Instituto. Estas passam por, assegurar ações de bem -

estar social dos beneficiários, no quadro da ASC; assegurar a gestão do sistema de ADM; 

promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência 
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social; promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e 

harmonização dos esquemas de prestações de ASC; assegurar uma adequada gestão das 

receitas, designadamente as provenientes de quotizações; recolher e manter permanentemente 

atualizada informação sobre o universo de beneficiários e de benefícios concedidos; promover 

a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC desenvolvida e propor as medidas ou 

os instrumentos legais necessários e por último, divulgar, anualmente, os resultados apurados, 

por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção da ASC (Conforme o n.º 2 do art.º 

3.º do Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho).  

Neste sentido, o caráter de complementaridade da ASC não deverá destinar-se a uma 

intervenção centrada exclusivamente no beneficiário e nos seus meios/recursos, mas sim 

envolver uma dimensão coletiva, de atuação sobre os contextos em que estão introduzidos. 

O IASFA, I. P., possui como prioridades: apoio à velhice; apoio domiciliário; apoio à 

habitação e as comparticipações financeiras. Acresce á atuação da ASC, desenvolver e 

promover outras ações que visem assegurar o bem-estar social dos beneficiários do IASFA, I. 

P., que consubstanciem, nomeadamente, atividades de lazer, de turismo e de férias, alojamento 

temporário individual e serviços de restauração, conforme o Plano de Atividade do IASFA, I. 

P., (2016). 

Por fim e como já referido anteriormente, no capítulo 3, a intervenção das AS é 

maioritariamente regulada por um conjunto de Normativos/Regulamentos: Diretivas; IP; 

Manual de Processos-Chave (ERPI); Diplomas legais (Lei, Decretos-Lei, Portaria). É através 

destes recursos que os AS fazem face às solicitações dos beneficiários.  

  

6.3 REFLEXÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

Resultante da investigação que foi efetuada, considera-se que o objetivo deste trabalho 

de investigação foi atingido, apurando quais os fundamentos e processos de trabalho do SS no 

IASFA, I. P., na qual se conclui que, as práticas dos AS visam uma atuação múltipla de apoio 

aos militares e aos seus beneficiários. Assim, a sua missão insere-se no âmbito da ASC de apoio 

à família militar, tendo como competências o desenvolvimento de ações de promoção do bem-

estar social dos seus beneficiários, através da garantia de prestações no campo da ASC e da 

gestão do sistema ADM.  

Desta forma, a intervenção das AS no IASFA, I. P., tem como função garantir e 

promover a ASC dos seus beneficiários, que se materializa, entre outros, através de 
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comparticipações financeiras. Assim sendo, podemos situar a intervenção das AS no IASFA, I. 

P., nas abordagens de cariz terapêutico e de ordem social, propostas por Payne (2006). 

Relativamente á atribuição de subsídios e comparticipações não se deve situar numa 

lógica da subsidiação, mas numa lógica de promover a inserção social dos beneficiários, 

reconhecendo-os como cidadãos e não apenas como assistidos (Carvalho, 2013). 

O IASFA, I. P., nestes últimos 20 anos, tem atribuído importância à implementação de 

políticas de parcerias, promovendo a articulação e a união de esforços conjuntamente com as 

autarquias, entidades públicas e privadas e organizações da sociedade civil, com vista a 

promover a integração e coordenação das intervenções.  

 

6.4 LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO  

O presente trabalho revelou algumas limitações que dificultaram o processo de 

investigação. Inicialmente, é de referir a falta de conhecimentos, por parte da investigadora, da 

realidade/funcionamento do IASFA, I. P., embora a parte da análise bibliográfica tenha 

colmatado estas faltas.  

No entanto, no que concerne aos estudos realizados sobre a realidade/funcionamento do 

IASFA, I. P., é de salientar o seu reduzido número, possivelmente devido ao facto de esta ser 

uma Instituição muito fechada em si mesma. O que tornou todo o processo de investigação mais 

moroso, devido aos incidentes burocráticos que foram criados durante toda a investigação.  

 Outra limitação refere-se ao facto das entrevistas não terem sido respondidas na 

totalidade (8/10), o que dificulta a possibilidade de generalizar os resultados. Por outro lado, a 

aplicação das entrevistas demonstrou-se muito demorada e a análise de conteúdo das mesmas 

é uma tarefa complexa. 

Para finalizar, uma importante limitação é o facto de haver pouca formação na 

Universidade para a realização deste tipo de investigação, principalmente para o tratamento dos 

dados recolhidos no trabalho empírico. Não são ministradas aulas de análise de conteúdo das 

entrevistas, uma vez que estes processos de tratamento de dados e informação exigem 

conhecimentos técnicos e científicos. 
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6.5 INVESTIGAÇÕES FUTURAS  

Como investigações futuras, sugere-se que haja um aprofundar deste estudo, desta vez, 

direcionado para a obtenção das perceções dos beneficiários relativamente à Ação Social do 

IASFA, I. P..  

Sugere-se ainda, a realização de um estudo mais aprofundado sobre as práticas de SS, 

descodificando dimensões procedimentais, éticas e políticas, subjacentes à atividade 

desenvolvida pelo IASFA, I. P..  

Uma vez que um dos domínios da ASC do IASFA, I.P., passa pelo apoio à habitação, 

seria relevante efetuar um estudo que relacionasse as necessidades socioeconómicas dos 

beneficiários com a atribuição de habitações.
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8. APÊNDICE A: 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

 

“O SERVIÇO SOCIAL E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL:  

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P.” 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 
 

Nome:  Posto:  

Habilitações 

literárias:  

 Cargo/Função:  

Local:   Data:  

1- É importante que existam Assistentes Sociais no IASFA. I.P.? 

 

2- No IASFA. I.P., a prática profissional do Assistente Social segue uma orientação teórica 

psicologizante ou sistémica? Explicite através de exemplos de modus operandi? 

 

3 – Quais os domínios de atuação dos Assistentes Sociais no IASFA.I.P.?  Quais as suas funções 

e procedimentos operativos mais comuns? Quais os níveis de intervenção utilizados (indivíduo, 

família, grupo e comunidade).  

 

4- Existem domínios no IASFA. I.P. que não justificam a sua aplicação por Assistentes Sociais? 

Que tipos de perfis pessoais (quem?) são utilizados na aplicação? 

 

5- Tendo em conta as mudanças constantes e complexas da sociedade atual, o Serviço Social 

no IASFA. I.P., tem acompanhado essas mudanças?  

 

6- Quantos profissionais exercem o trabalho de Assistente Social? De entre os quais todos têm 

qualificação para o cargo que exercem?  

 

7- No seu ponto de vista o IASFA. I.P., deveria ter mais recursos humanos qualificados para 

fazer face aos novos desafios da atualidade?  

 

8- Considera necessária uma reestruturação do Apoio Social aos beneficiários? Apresente a sua 

resposta em termos de domínios, procedimentos operativos e níveis de intervenção.  
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9- Quais os mecanismos e instrumentos de apoio que o IASFA. I.P., dispõem para fazer face às 

solicitações dos beneficiários? 

 

10- Na sua opinião considera a intervenção do IASFA. I.P., reativa ou proactiva? 

 

11- Na sua opinião considera a intervenção do IASFA. I.P., assistencialista ou empoderadora? 

 

12- Na sua opinião considera a intervenção do IASFA. I.P., individual ou integrada? 

 

13- Na sua opinião considera a intervenção do IASFA. I.P., preventiva ou de reabilitação?  

 

Agradeço a sua disponibilidade
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9. APÊNDICE B:  

SÍNTESE DAS RESPOSTAS ÀS ENTREVISTAS 
 

 

Quadro 20 Síntese das respostas dadas à Questão 1 

E Síntese das Respostas 

E1 Sim. 

E2 Sim. 

E3 

É, considerando a missão do IASFA ao nível da Ação Social Complementar, de promover 

e garantir a ação social dos seus beneficiários, como pessoas utilizadoras dos vários serviços 

e/ou destinatários dos benefícios e sendo a missão do Serviço Social o bem-estar dos 

indivíduos, tendo em conta as suas necessidades e a sua capacitação para a participação e 

compreensão dos seus problemas.  

E4 

No que concerne à necessidade/importância, sim é importante a existência de Assistentes 

Sociais no IASFA.IP. 

Nomeadamente enquadradas na existência de problemáticas específicas da família militar 

que exigem uma intervenção especializada face à singularidade das suas características. A 

família militar evoluiu de acordo com os tempos actuais, o que exige novos modelos de 

abordagem que justificam uma formação específica. Contudo permanece com um mutismo 

característico de uma classe social que viveu e vive muito encerrada em si mesma, 

dissociada das vivências e recursos do meio exterior. Pelo que o Técnico de Serviço Social 

possui o conjunto de conhecimentos Teóricos e Práticos que lhe permite diferentes 

abordagens sejam elas sistémica e dinâmica fundamentadas nas correntes psicológicas e 

sistémicas mais actuais que aproximam esta famílias das estruturas sociais e desse mundo 

exterior. Deveria neste sentido existir uma constante abertura e partilha(formação) de 

conhecimentos por forma a aproximar mais a família militar das estruturas sociais actuais 

(comunidade). 

E5 Sem dúvida. Por si só Ação Social já diz que é necessário um grande apoio por parte dos 

Assistentes Sociais. 

E6 Sim, uma vez que se trata de uma instituição de ação social, conforme o próprio nome indica 

é necessário que existam Assistentes Sociais.  
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Quadro 21 Síntese das respostas dadas à Questão 2 

E Síntese das Respostas 

E1 No IASFA são seguidas ambas as orientações uma vez que a prática é realizada numa 

perspetiva holística, tendo como objetivo a visão do beneficiário como um todo. 

E2 

Ambas. 

Para se efetuar um diagnóstico social temos que ter em consideração todo o meio envolvente 

do utente: familiar, laboral, económico, saúde, habitacional. etc. Por outro lado, também se 

poderá fazer uma avaliação psicológica (sem que haja comprovação científica) para se 

compreender melhor a sua relação com o meio envolvente e a situação problemática 

apresentada. 

E3 

Sendo a intervenção assente no indivíduo/pessoa, pode-se dizer que se seguem ambas as 

orientações uma vez que a prática é realizada numa perspetiva holística, abrange todos os 

beneficiários, tem em conta a sua diversidade e a diferença decorrendo a ação social de uma 

forma integradora, envolvendo a situação socio económica, psicológica, cultural, familiar e 

interpessoal do beneficiário, tendo como objetivo final dar resposta às suas necessidades 

específicas.  

No CAS Alfeite todo o apoio é feito diretamente pelas Assistentes Sociais, sendo da sua 

responsabilidade exclusiva a realização de visitas domiciliárias, a elaboração de 

informações socioeconómicas, pareceres técnicos e outros estudos de diagnóstico e 

avaliação (como por exemplo o estudo de avaliação dos beneficiários que se candidatam às 

respostas sociais do IASFA – berçário, creche, jardim de infância e ERPI), os 

encaminhamentos para outras instituições na comunidade, etc…  

E4 

A abordagem do Assistente Social deveria ter as orientações mais adequadas ao contexto da 

família a que se enquadra de acordo com correntes psicológicas actuais, (psicológica) ou/e 

sistémica. A família militar deveria ser vista como um todo, constituída com as 

características totais e absolutas, igual às outras todas, mas também com as nuances 

(singularidades) dos tempos actuais e das exigências que a profissão militar exige, e das 

pressões que acarretam constituir/construir uma família na actualidade. Exemplificando, o 

distanciamento entre conjugues e entre pais e filhos. A diferente dinâmica entre subsistemas 

familiares. 

E5 Temos normas internas que devemos seguir e trabalhamos segundo essas normas. 

E6 Ambas. Operamos de modo a termos uma visão holística. Pois vemos o utente como um 

todo, envolvido num meio ambiente, com as suas redes sociais, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice B: Síntese das Respostas às Entrevistas 

O Serviço Social e o Exercício Profissional: 

Desafios e Perspetivas no Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.                               77 

Quadro 22 Síntese das respostas dadas à Questão 3 

E Síntese das Respostas 

E1 
Desempenhamos a nossa intervenção com base nas normas da instituição, estas passam pelo 

atendimento, avaliação diagnóstica, planeamento da intervenção, acompanhamento, 

orientação e apoio aos beneficiários. 

E2 

Os domínios de atuação são direcionados aos beneficiários do IASFA, IP, assim, de forma 

muito genérica: 

Apoiar, informar e acompanhar os beneficiários e respetivas famílias ; 

Proceder ao atendimento dos beneficiários no CAS e outros locais, bem como realizar visitas 

domiciliárias; 

Identificar e analisar as situações problema e necessidades dos beneficiários e respetivas 

famílias, elaborando o diagnóstico social e consequente intervenção social; 

Apoio psicossocial; 

Contactar e trabalhar em parceria com as entidades/instituições da comunidade, e em 

equipas multidisciplinares, tendo em vista a resolução das situações problema apresentadas 

pelos beneficiários e respetivas famílias; 

Atividade processual/sistematização de dados; 

Humanização e tempos livres. 

E3 

O CAS Alfeite desenvolve um conjunto de atividades decorrentes da missão do IASFA junto 

dos seus Beneficiários, visando fundamentalmente prestar em regime permanente:  

Apoio socioeducativo a filhos de Beneficiários, funcionários do IASFA e outros abrangidos 

por protocolos - Berçário, Creche, Jardim-de-infância, Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico, abrangendo uma faixa etária de crianças com idades compreendidas entre os 4 meses 

e os 10 anos; Assistência na Doença e Apoio Clínico a Beneficiários do IASFA e pessoal 

do Centro e às crianças que o frequentam; Apoio Social a Beneficiários do IASFA, 

abrangendo os 13 concelhos do distrito de Setúbal: Apoio a Crianças, Idosos e Deficientes; 

Apoio Educativo e Comparticipação Escolar; Apoio pecuniário em situações de carência, 

de dependência e/ou deficiência; Apoio socioeconómico em situações de maior 

vulnerabilidade. Neste sentido e genericamente as Assistentes Sociais do CAS Alfeite fazem 

uma intervenção sustentada no quadro da instituição: Atendimento, Acompanhamento, 

Orientação e Apoio a beneficiários titulares e familiares, assim traduzido: 

Acompanhamento 

Aconselhamento 

Atendimento 

Avaliação diagnóstica 

Elaboração de projetos 

Elaboração de relatórios 

Elaboração de estudos socio económicos 

Investigação e estudos 

Planeamento da intervenção 

Registos estatísticos 

Reuniões de equipa 

Trabalho em equipas multidisciplinares 

Contactos Institucionais 

Para este fim a intervenção do Assistente Social entrecruza o método clássico com o método 

integrador, o utente, a família, o grupo e a comunidade/meio social uma vez que os nossos 

beneficiários são pessoas inseridas em contextos sociais, num plano microssocial 

(indivíduo, famílias ou pequenos grupos) e num plano macrossocial (organizações e 

territórios). 

E4 

A intervenção deveria ser nestes 4 campos (individuo, família, grupo, comunidade). 

Devido à singularidade das características da família militar, a abordagem deveria ser 

formalizada através de conhecimentos da realidade das vivências destas famílias, e destes 

indivíduos. 

E5 
O Apoio aos militares e famílias, no caso do CAS Tomar aos beneficiários mais antigos. 

Fazemos o acompanhamento de perto às famílias nas dificuldades que surgem, como o apoio 

à velhice. 

E6 
Realizar atendimento e respetiva avaliação diagnóstica, acompanhar, aconselhar, elaborar 

projetos/relatórios socias, planeamentos de intervenção com base na constituição de equipas 

multidisciplinar, que permitem uma melhor resposta aos beneficiários. 
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Quadro 23 Síntese das respostas dadas à Questão 4 

E Síntese das Respostas 

E1 
Sim, pois no primeiro atendimento são os assistentes operacionais que intervêm, através do 

esclarecimento de duvidas relativamente às respostas sociais e auxiliam no preenchimento 

dos respetivos formulários.  

E2 Não entendemos a questão. 

E3 

No CAS Alfeite há um primeiro atendimento administrativo aos beneficiários, por 

assistentes operacionais /assistentes técnicos que trabalham em estreita ligação e 

coordenação do assistente social no domínio informativo, fornecimento de impressos e/ou 

colaboração no preenchimento de formulários, necessários ao acesso aos benefícios do 

IASFA. Não existem por ora outras atividades ou equipamento para outros perfis pessoais. 

A especificidade do CAS Alfeite no âmbito apoio socioeducativo (Berçário, Creche e 

Jardim-de-infância) conta com educadores de infância, auxiliares, entre outros, com perfis 

pessoais adequados à função, enquadrados no domínio da área educativa.   

E4 (Não Respondeu) 

E5 Talvez nas áreas mais técnicas, como Habitação ou Financeira. 

E6 Não. 

 

 

Quadro 24 Síntese das respostas dadas à Questão 5 

E Síntese das Respostas 

E1 Vai acompanhando lentamente. 

E2 Sim, dentro das suas possibilidades e recursos existentes. 

E3 

O Serviço Social no IASFA caracteriza-se por uma ação centralizadora, coordenada e 

impulsionadora de todas as atividades baseada em normativos e procedimentos específicos 

de modo a assegurar a todos os beneficiários um atendimento personalizado e integrado. No 

entanto sendo o IASFA um organismo central com jurisdição sobre todo o território 

nacional, mas com unidades desconcentradas (CAS), com áreas de intervenção geográfica 

definidas, possibilita uma maior aproximação aos seus beneficiários, procurando os 

Assistentes Sociais adaptar-se às mudanças envolvendo as pessoas e as estruturas para 

enfrentar novos desafios e promover o bem-estar. 

E4 Não, não tem acompanhado. Os recursos do IASFA IP são fechados numa estrutura pouco 

dinâmica e pouco aberta. 

E5 Sim. 

E6 Sim, tem acompanhado.  

 

 

Quadro 25 Síntese das respostas dadas à Questão 6 

E Síntese das Respostas 

E1 Uma. Com qualificação para o cargo. 

E2 No CAS Coimbra duas (2). Têm habilitações para o efeito. 

E3 No CAS Alfeite exercem duas com a formação académica requerida. 

E4 Desconheço. 

E5 Não sei quantos, mas os que exercem tem todos qualificação para tal. 

E6 Duas. Com formação académica requerida 
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Quadro 26 Síntese das respostas dadas à Questão 7 

E Síntese das Respostas 

E1 Sim, pois estou sozinha, mas têm sido feitios esforços para incorporar mais TSSS.  

E2 Não. 

E3 Esta resposta será do âmbito da equipa de gestão do Instituto que é quem tem competência 

para prover e incorporar novos desafios. 

E4 Concordo, em todas as áreas. Sendo que deveria existir uma maior valorização dos recursos 

humanos. 

E5 Numa sociedade em constante transformação, penso que sim que havia de existir mais 

recursos humanos. 

E6 Não, duas TSSS são suficientes. 

 

 

Quadro 27 Síntese das respostas dadas à Questão 8 

E Síntese das Respostas 

E1 Sim, pois devia haver uma maior aproximação, uma vez que os beneficiários demonstram 

falta de informação relativamente ás respostas sociais.  

E2 Mais respostas estruturais abrangentes a nível geográfico, no que diz respeito à 3ª idade e 

deficiência. 

E3 

Talvez uma maior aproximação aos beneficiários que ainda estão no ativo porque nos é 

reportado algum desconhecimento do que é o apoio social do IASFA; Desenvolver mais 

respostas para a infância e juventude, por exemplo através de campos de férias e colónias 

de férias bem como para os idosos tais como serviços de apoio domiciliário e centros de 

convívio, entre outros e promoção do voluntariado congregando sinergias dos próprios 

beneficiários quer para acompanhamento quer para apoio nas respostas sociais do IASFA. 

E4 (Não Respondeu) 

E5 Havia de existir mais recursos e meios para um acompanhamento e intervenção mais de 

perto. 

E6 Não. 

 

 

Quadro 28 Síntese das respostas dadas à Questão 9 

E Síntese das Respostas 

E1 Através de normas, regulamentos e instruções permanentes do IASFA. 

E2 Apoios económicos, apoios habitacionais, apoio na infância, apoio na deficiência, apoio no 

Lazer/tempos livres, assistência médica, valências de internamento para 3ª idade. 

E3 
O IASFA dispõe de um conjunto de Normativos/Regulamentos: 

Diretivas; Instruções Permanentes; Manual de Processos-Chave (Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas); Diplomas legais (Lei, Dec. Lei, Portaria). 

E4 (Não Respondeu) 

E5 (Não Respondeu) 

E6 
Orientamos a nossa atuação de acordo com a legislação que nos é aplicável, 

complementando-a com as instruções permanentes, diretivas e manuais de procedimentos 

do IASFA. 
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Quadro 29 Síntese das respostas dadas à Questão 10 

E Síntese das Respostas 

E1 Reativa. 

E2 O CAS Coimbra faz uma intervenção prioritariamente proactiva, mas também, quando as 

situações assim o exigem, reativa. 

E3 

É proativa, na medida em que tem capacidade de dar uma resposta social complementar às 

necessidades dos beneficiários (que nem sempre estão cobertas pelos regimes gerais de 

proteção social) e porque na sua intervenção o Assistente Social tenta encontrar respostas 

adequadas aos problemas dos beneficiários através de um trabalho de responsabilização 

pelas escolhas.  

E4 Intervenção reativa. 

E5 Ambas. 

E6 Ambas. 

 

Quadro 30 Síntese das respostas dadas à Questão 11 

E Síntese das Respostas 

E1 Assistencialista. 

E2 Não conhecemos o termo “empoderadora”. 

E3 

Apesar das respostas às solicitações dos beneficiários serem assentes em regulamentos, e 

haver alguma padronização nas práticas, a intervenção é empoderadora porque possibilita a 

todos os beneficiários um atendimento personalizado e integrado e promove o seu 

envolvimento e orientação na procura dos recursos adequados às suas necessidades. 

E4 Assistencialista. 

E5 Ambas. 

E6 Ambas. 

 

Quadro 31 Síntese das respostas dadas à Questão 12 

E Síntese das Respostas 

E1 É integrada. 

E2 Especificar melhor a questão. 

E3 

É integrada considerando o apoio que se consegue efetivar através dos Serviços de Ação 

Social dos vários CAS, que permite uma intervenção personalizada e potencia uma relação 

de proximidade com o beneficiário e a diversidade das áreas de intervenção (ação social, 

saúde, educação, infância, juventude, adultos, idosos, habitação, férias e lazer) por forma a 

valorizar a qualidade de vida dos beneficiários. 

E4 Individual. 

E5 Ambas. 

E6 É integrada. 
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Quadro 32 Síntese das respostas dadas à Questão 13 

E Síntese das Respostas 

E1 Reabilitação. 

E2 Ambas.. 

E3 

No IASFA coexistem as duas intervenções considerando a resposta ao nível das estruturas 

residenciais existentes em Oeiras, Runa e Porto cujo pendor será mais o da reabilitação.  

Nos Centros de Apoio Social (CAS) e concretamente no que é a realidade do CAS Alfeite 

os assistentes sociais posicionam-se mais numa perspetiva preventiva, uma vez que através 

do atendimento aos beneficiários, do seu encaminhamento para outros serviços ou entidades 

públicas e privadas que possam auxiliá-los na resolução dos seus problemas, em 

complementaridade com as respostas do IASFA, através das visitas domiciliárias para 

avaliações diagnósticas e de situações socioeconómicas, definição de planos de intervenção, 

potenciam relações de maior proximidade com o beneficiário, desenvolvendo as suas 

capacidades sociais e envolvendo-os na definição das suas necessidades e bem-estar. 

Os beneficiários também têm sido chamados a uma participação nas atividades 

desenvolvidas pelo IASFA, I.P. através de inquéritos de satisfação e da auscultação das suas 

necessidades e expetativas. 

E4 Reabilitação. 

E5 Preventiva. 

E6 No IASFA coexistem as duas intervenções. 
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10. APÊNDICE C: 

MATRIZES DAS UNIDADES DE CONTEXTO E DE REGISTO DAS 

RESPOSTAS ÀS ENTREVISTAS 
 

 

Quadro 33 Matriz das unidades de contexto e de registo da perceção da importância do SS no IASFA, I. P 

Questão 1 - É importante que existam Assistentes Sociais no IASFA, I. P.? 

Entrevistada Unidade de Contexto UR 

1 - “Sim.” 1.1 

2 - “Sim.” 1.1 

3 

- “É, considerando a missão do IASFA ao nível da Ação Social Complementar, de 

promover e garantir a ação social dos seus beneficiários, como pessoas utilizadoras 

dos vários serviços e/ou destinatários dos benefícios e sendo a missão do Serviço 

Social o bem-estar dos indivíduos, tendo em conta as suas necessidades e a sua 

capacitação para a participação e compreensão dos seus problemas.”  

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

4 

- “ … sim é importante a existência de Assistentes Sociais no IASFA.IP.” 

- “ Nomeadamente enquadradas na existência de problemáticas específicas da 

família militar que exigem uma intervenção especializada face à singularidade das 

suas características.”  

- “A família militar evoluiu de acordo com os tempos actuais, o que exige novos 

modelos de abordagem que justificam uma formação específica.”  

- “… Técnico de Serviço Social possui o conjunto de conhecimentos Teóricos e 

Práticos que lhe permite diferentes abordagens sejam elas sistémica e dinâmica 

fundamentadas nas correntes psicológicas e sistémicas mais actuais que aproximam 

esta famílias das estruturas sociais e desse mundo exterior.”  

1.1 

1.6 

1.7 

1.8 

 

5 
- “Sem dúvida. Por si só Ação Social já diz que é necessário um grande apoio por 

parte dos Assistentes Sociais.” 

1.1 

1.6 

 

 

Quadro 34 Matriz das unidades de contexto e de registo da orientação teórica psicologizante ou sistémica 

Questão 2 - No IASFA, I. P., a prática profissional do Assistente Social segue uma orientação 

teórica psicologizante ou sistémica? Explicite através de exemplos de modus operandi? 

Entrevistada Unidade de Contexto  UR 

1 

- “No IASFA são seguidas ambas as orientações uma vez que a prática é realizada 

numa perspetiva holística, tendo como objetivo a visão do beneficiário como um 

todo.” 

2.7 

2 

- “Ambas. Para se efetuar um diagnóstico social temos que ter em consideração 

todo o meio envolvente do utente: familiar, laboral, económico, saúde, 

habitacional. etc.” 

- “ … também se poderá fazer uma avaliação psicológica (sem que haja 

comprovação científica) para se compreender melhor a sua relação com o meio 

envolvente e a situação problemática apresentada.” 

2.7 

2.3 

3 

- “Sendo a intervenção assente no indivíduo/pessoa, pode-se dizer que se seguem 

ambas as orientações uma vez que a prática é realizada numa perspetiva holística, 

abrange todos os beneficiários, tem em conta a sua diversidade e a diferença 

decorrendo a ação social de uma forma integradora, envolvendo a situação socio 

económica, psicológica, cultural, (…)”  

2.7 

2.4 

2.3 

2.5 

4 

- “A abordagem do Assistente Social deveria ter as orientações mais adequadas ao 

contexto da família a que se enquadra de acordo com correntes psicológicas 

actuais, (psicológica) ou/e sistémica.”  

2.7 

 

5 
- “Temos normas internas que devemos seguir e trabalhamos segundo essas 

normas.” 
2.6 

6 - “Ambas. Operamos de modo a termos uma visão holística.”  2.7 
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Quadro 35 Matriz das unidades de contexto e de registo relativamente às funções e domínios de atuação 

dos AS no IASFA, I. P. 

Questão 3 - Quais os domínios de atuação dos Assistentes Sociais no IASFA, I. P.? Quais as suas 

funções e procedimentos operativos mais comuns? Quais os níveis de intervenção utilizados 

(indivíduo, família, grupo e comunidade). 

Entrevistada Unidade de Contexto  UR 

1 

- “Desempenhamos a nossa intervenção com base nas normas da instituição, estas 

passam pelo atendimento, avaliação diagnóstica, planeamento da intervenção, 

acompanhamento, orientação e apoio aos beneficiários.” 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.6 

3.7 

2 

- “Apoiar, informar e acompanhar os beneficiários e respetivas famílias;” - 

“Proceder ao atendimento dos beneficiários no CAS e outros locais, bem como 

realizar visitas domiciliárias;” 

- “Identificar e analisar as situações problema e necessidades dos beneficiários e 

respetivas famílias, elaborando o diagnóstico social e consequente intervenção 

social;” 

- “Apoio psicossocial;” 

- “Contactar e trabalhar em parceria com as entidades/instituições da comunidade, 

e em equipas multidisciplinares, tendo em vista a resolução das situações problema 

apresentadas pelos beneficiários e respetivas famílias;” 

- “Atividade processual/sistematização de dados;” 

- “Humanização e tempos livres.” 

3.2 

3.3 

3.4 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

 

3 

- “… genericamente as Assistentes Sociais do CAS Alfeite fazem uma intervenção 

sustentada no quadro da instituição: Atendimento, Acompanhamento, Orientação 

e Apoio a beneficiários titulares e familiares.” 

- “Acompanhamento” 

- “Aconselhamento” 

- “Atendimento” 

- “Avaliação diagnóstica” 

- “Elaboração de projetos” 

- “Elaboração de relatórios” 

- “Elaboração de estudos socio económicos” 

- “Investigação e estudos” 

- “Planeamento da intervenção” 

- “Registos estatísticos” 

- “Reuniões de equipa” 

- “Trabalho em equipas multidisciplinares” 

- “Contactos Institucionais” 

- “… a intervenção do Assistente Social entrecruza o método clássico com o 

método integrador” 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.9 

 

4 
- “A intervenção deveria ser nestes 4 campos (individuo, família, grupo, 

comunidade).” 

3.5 

 

5 

- “O Apoio aos militares e famílias, no caso do CAS Tomar aos beneficiários mais 

antigos. Fazemos o acompanhamento de perto às famílias nas dificuldades que 

surgem, como o apoio à velhice.” 

3.3 

3.4 

6 

- “Realizar atendimento e respetiva avaliação diagnóstica, acompanhar, 

aconselhar, elaborar projetos/relatórios socias, planeamentos de intervenção com 

base na constituição de equipas multidisciplinar, que permitem uma melhor 

resposta aos beneficiários.” 

3.2 

3.3 

3.4 

3.6 

3.7 

3.8 
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Quadro 36 Matriz das unidades de contexto e de registo dos domínios de atuação não aplicados por AS e 

perfis profissionais de atuação 

Questão 4 - Existem domínios no IASFA, I.P. que não justificam a sua aplicação por Assistentes 

Sociais? Que tipos de perfis pessoais (quem?) são utilizados na aplicação? 

Entrevistada Unidade de Contexto  UR 

1 

- “Sim, pois no primeiro atendimento são os assistentes operacionais que intervêm, 

através do esclarecimento de dúvidas relativamente às respostas sociais e auxiliam 

no preenchimento dos respetivos formulários.” 

4.1 

4.2 

4.3 

2 - “Não entendemos a questão.” ---- 

3 

- “No CAS Alfeite há um primeiro atendimento administrativo aos beneficiários, 

por assistentes operacionais /assistentes técnicos que trabalham em estreita ligação 

e coordenação do assistente social no domínio informativo, fornecimento de 

impressos e/ou colaboração no preenchimento de formulários, necessários ao 

acesso aos benefícios do IASFA.”  

- “A especificidade do CAS Alfeite no âmbito apoio socioeducativo (Berçário, 

Creche e Jardim-de-infância) conta com educadores de infância, auxiliares, entre 

outros, com perfis pessoais adequados à função, enquadrados no domínio da área 

educativa.” 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4 (Não Respondeu) --- 

5 
- “Talvez nas áreas mais técnicas, como Habitação ou Financeira.” 4.5 

4.6 

6 - “Não.” 4.7 

 

 

Quadro 37 Matriz das unidades de contexto e de registo relativamente às constantes mudanças da 

sociedade atual 

Questão 5 - Tendo em conta as mudanças constantes e complexas da sociedade atual, o Serviço 

Social no IASFA, I. P., tem acompanhado essas mudanças. 

Entrevistada  Unidade de Contexto  UR 

1 - “Vai acompanhando lentamente.” 
5.1 

5.2 

2 - “Sim, dentro das suas possibilidades e recursos existentes.” 
5.1 

5.3 

3 

- “… com áreas de intervenção geográfica definidas, possibilita uma maior 

aproximação aos seus beneficiários, procurando os Assistentes Sociais adaptar-se 

às mudanças envolvendo as pessoas e as estruturas para enfrentar novos desafios 

e promover o bem-estar.” 

5.1 

5.4 

4 

- “Não, não tem acompanhado.” 

- “Os recursos do IASFA IP são fechados numa estrutura pouco dinâmica e pouco 

aberta.” 

5.3 

5.5 

5.6 

5 - “Sim.” 5.1 

6 - “Sim, tem acompanhado.”  5.1 

 

Quadro 38 Matriz das unidades de contexto e de registo da formação académica dos AS 

Questão 6 - Quantos profissionais exercem o trabalho de Assistente Social? De entre os quais 

todos têm qualificação para o cargo que exercem? 

Entrevistada  Unidade de Contexto  UR  

1 - “Uma. Com qualificação para o cargo.” 
6.1 

6.2 

2 - “No CAS Coimbra duas (2). Têm habilitações para o efeito.” 
6.2 

6.3 

3 - “No CAS Alfeite exercem duas com a formação académica requerida.” 
6.2 

6.3 

4 - “Desconheço.” 6.4 

5 - “Não sei quantos, mas os que exercem tem todos qualificação para tal.” 
6.2 

6.4 

6 - “Duas. Com formação académica requerida.” 
6.2 

6.3 
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Quadro 39 Matriz das unidades de contexto e de registo da necessidade de mais recursos humanos 

qualificados 

Questão 7 - No seu ponto de vista o IASFA, I. P., deveria ter mais recursos humanos qualificados 

para fazer face aos novos desafios da atualidade? 

Entrevistada  Unidade de Contexto  UR  

1 - “Sim, (…) mas têm sido feitios esforços para incorporar mais TSSS.” 7.1 

2 - “Não.” 7.2 

3 
- “Esta resposta será do âmbito da equipa de gestão do Instituto que é quem tem 

competência para prover e incorporar novos desafios.” 
7.3 

4 - “Concordo, em todas as áreas.” 7.1 

5 - “… penso que sim que havia de existir mais recursos humanos.” 7.1 

6 - “Não, duas TSSS são suficientes.” 7.2 

 

 

Quadro 40 Matriz das unidades de contexto e de registo relativamente à necessidade de uma 

restruturação do Apoio Social aos beneficiários 

Questão 8 - Considera necessária uma reestruturação do Apoio Social aos beneficiários? 

Apresente a sua resposta em termos de domínios, procedimentos operativos e níveis de 

intervenção. 

Entrevistada  Unidade de Contexto  UR 

1 

- “Sim, pois devia haver uma maior aproximação, uma vez que os beneficiários 

demonstram falta de informação relativamente às respostas sociais.” 

8.1 

8.3 

8.4 

2 

- “Mais respostas estruturais abrangentes a nível geográfico, no que diz respeito à 

3ª idade e deficiência.” 

8.1 

8.3 

8.5 

3 

- “Talvez uma maior aproximação aos beneficiários que ainda estão no ativo 

porque nos é reportado algum desconhecimento do que é o apoio social do 

IASFA;” 

- “Desenvolver mais respostas para a infância e juventude, por exemplo através de 

campos de férias e colónias de férias bem como para os idosos tais como serviços 

de apoio domiciliário e centros de convívio, entre outros e promoção do 

voluntariado congregando sinergias dos próprios beneficiários quer para 

acompanhamento quer para apoio nas respostas sociais do IASFA.” 

8.1 

8.3 

8.4 

8.6 

4 (Não Respondeu) --- 

5 
- “Havia de existir mais recursos e meios para um acompanhamento e intervenção 

mais de perto.” 

8.1 

8.3 

6 - “Não.” 8.2 
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Quadro 41 Matriz das unidades de contexto e de registo dos mecanismos e instrumentos de apoio social do 

IASFA, I.P. 

Questão 9 - Quais os mecanismos e instrumentos de apoio que o IASFA, I. P., dispõem para fazer 

face às solicitações dos beneficiários? 

Entrevistada  Unidade de Contexto  UR 

1 - “Através de normas, regulamentos e instruções permanentes do IASFA.” 9.1 

2 

- “Apoios económicos, apoios habitacionais, apoio na infância, apoio na 

deficiência, apoio no Lazer/tempos livres, assistência médica, valências de 

internamento para 3ª idade.” 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

3 

- “O IASFA dispõe de um conjunto de Normativos/Regulamentos: 

Diretivas; Instruções Permanentes; Manual de Processos-Chave (Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas); Diplomas legais (Lei, Dec. Lei, Portaria).” 

9.1 

4 (Não Respondeu) --- 

5 (Não Respondeu) --- 

6 

- “Orientamos a nossa atuação de acordo com a legislação que nos é aplicável, 

complementando-a com as instruções permanentes, diretivas e manuais de 

procedimentos do IASFA.” 

9.1 

 

 

Quadro 42 Matriz das unidades de contexto e de registo da aplicação de uma intervenção reativa ou 

proactiva 

Questão 10 - Na sua opinião considera a intervenção do IASFA, I. P., reativa ou proactiva? 

Entrevistada  Unidade de Contexto  UR  

1 
- “Reativa.” 

10.1 

2 

- “O CAS Coimbra faz uma intervenção prioritariamente proactiva, mas também, 

quando as situações assim o exigem, reativa.” 10.3 

3 

- “É proativa, na medida em que tem capacidade de dar uma resposta social 

complementar às necessidades dos beneficiários (…).”  10.2 

4 
- “Intervenção reativa.” 

10.1 

5 
- “Ambas.” 

10.3 

6 
- “Ambas.” 

10.3 

 

Quadro 43 Matriz das unidades de contexto e de registo da aplicação de uma intervenção assistencialista 

ou empoderadora 

Questão 11 - Na sua opinião considera a intervenção do IASFA, I. P., assistencialista ou 

empoderadora? 

Entrevistada  Unidade de Contexto  UR  

1 - “Assistencialista.” 11.1 

2 - “Não conhecemos o termo “empoderadora”.” --- 

3 

- “ (…) a intervenção é empoderadora porque possibilita a todos os beneficiários 

um atendimento personalizado e integrado e promove o seu envolvimento e 

orientação na procura dos recursos adequados às suas necessidades.” 

11.2 

4 - “Assistencialista.” 11.1 

5 - “Ambas.” 11.3 

6 - “Ambas.” 11.3 
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Quadro 44 Matriz das unidades de contexto e de registo da aplicação de uma intervenção individual ou 

integrada 

Questão 12 - Na sua opinião considera a intervenção do IASFA, I. P., individual ou integrada? 

Entrevistada Unidade de Contexto  UR 

1 - “É integrada.” 12.2 

2 - “Especificar melhor a questão.” --- 

3 

- “É integrada considerando o apoio que se consegue efetivar através dos Serviços 

de Ação Social dos vários CAS, que permite uma intervenção personalizada e 

potencia uma relação de proximidade com o beneficiário e a diversidade das áreas 

de intervenção (ação social, saúde, educação, infância, juventude, adultos, idosos, 

habitação, férias e lazer) por forma a valorizar a qualidade de vida dos 

beneficiários.” 

12.2 

4 - “Individual.” 12.1 

5 - “Ambas.” 12.3 

6 - “É integrada.” 12.2 

 

 

Quadro 45 Matriz das unidades de contexto e de registo da aplicação de uma intervenção preventiva ou de 

reabilitação 

Questão 13 - Na sua opinião considera a intervenção do IASFA, I. P., preventiva ou de 

reabilitação? 

Entrevistada Unidade de Contexto  UR 

1 
- “Reabilitação.” 

13.2 

2 
- “Ambas.” 

13.3 

3 

- “No IASFA coexistem as duas intervenções considerando a resposta ao nível das 

estruturas residenciais existentes em Oeiras, Runa e Porto cujo pendor será mais o 

da reabilitação.” 

- “…CAS Alfeite os assistentes sociais posicionam-se mais numa perspetiva 

preventiva, uma vez que através do atendimento aos beneficiários, do seu 

encaminhamento para outros serviços ou entidades públicas e privadas que possam 

auxiliá-los na resolução dos seus problemas, em complementaridade com as 

respostas do IASFA, através das visitas domiciliárias para avaliações diagnósticas 

e de situações socioeconómicas, definição de planos de intervenção, potenciam 

relações de maior proximidade com o beneficiário, desenvolvendo as suas 

capacidades sociais e envolvendo-os na definição das suas necessidades e bem-

estar.” 

13.1 

13.3 

 

4 
- “Reabilitação.” 

13.2 

5 
- “Preventiva.” 

13.1 

6 
- “No IASFA coexistem as duas intervenções.” 

13.3 
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11. ANEXO A: 

TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS –  

ÁREAS DE INTERVENÇÃO E VALÊNCIAS DO IASFA, I. P. 
Fonte: Plano de Atividades do IASFA, I. P. (2017, p. 6)
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12. ANEXO B:  

ORGANIGRAMA DO IASFA, I. P.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Plano de Atividades do IASFA, I. P. (2017, p. 4), de acordo com a Portaria n.º189/2013, de 22 de maio 


