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INSTITUTO SUPERIOR DE SERVI<;O SOCIAL- C.R.L. 

Jorge Cabral * 

Em 29 de Abril de 1986, foi constituida por escritura publica a Cooperativa 
Institute Superior de Servi~o Social, C.R.L. Oeste modo se p6s termo a urn Iongo 
processo de indefini~ao, concretizando uma solu~ao juridica cuja viabilidade 
depende de todos, os que trabalham e os que estudam nesta Escola. 

A Cooperativa foi fundada por trinta e dois professores, dez funciomirios e 
catorze alunos , podendo vir a ser admitidos no futuro novos cooperadores . Foram · 
eleitos membros efectivos dos Orgaos Sociais para o primeiro bienio (1986-1988), 
os seguintes cooperadores: 

Direc~ao - Jorge Pedro de Almeida Cabral - Presidente 
- Maria Augusta Geraldes Negreiros - Directora do ISSS 
- Maria Teresa dos Santos Costa Neves - Tesoureira 

Conselho Fiscal - Miguel Marques de Sousa - Presidente 
Dinah dos Reis Ferreira - Vogal 

- Maria Teresa Marques Morais - Secretaria 

Mesa da A. Geral - Segismundo Manuel Peres Ramires Pinto - Presidente 
- Maria Luisa Martins Ferreira Cameira dos Santos- Vice-

-Presidente 
- Lidia Maria Nunes Gameiro - Secretaria 

E a Cooperativa a entidade responsavel pela rrianuten~ao e gestao administra
tiva, juridica e economica da Escola. 

Quanto ,ao Instituto, enquanto Estabelecimento de )3nsino Superior, tern 
atraves dos Orgaos Academicos , Director e Conselhos Pedagogico e Cientffico, 
plena autonomia na gestao pedagogico-cientffica. 

* Professor no ISSS. 



86 Interven~ao Social I 50 Anos de Forma~:;iio 

A resol u<;ao do problema institucional, nao garante por si s6 a realiza<;ao de 
todos os projectos que ha longos anos alimentamos, designadamente a concessao 
ao Curso Superior de Servi<;o Social, do grau de licenciatura, mas foi e e condi<;ao 
basica e fundamental, de interven<;ao na vida juridica e do cumprimento da 
legisla<;ao aplicavel ao Ensino Superior Particular e Cooperativo. Realizada essa 
condi<;ao e implementados os 6rgaos Academicos julgados legalmente id6neos 
para o reconhecimento da qualidade e do nivel pedag6gico-cientifico d9 ·ensino 
ministrado, continuamos as diligencias junto do Ministerio da Educa<;ao, Orgao de 
Tutela a quem cabe decidir e do qual esperamos o apoio e a ajuda indispensaveis a 
concretiza<;ao dos nossos projectos. 


