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ASSOCIA~AO DOS PROFISSIONAIS DE SERVICO 
SOCIAL (APSS) 

0 passado, o presente e o futuro. 

0 Passado 

Em 1975, aquando da revisao dos Estatutos do Sindicato dos Profissionais de 
Servic;;o Social, resultado de todo urn conjunto de significativas alterac;;oes conjun
turais, surgiu urn movimento que preconizava a verticalizac;;ao dos Sindicatos e, 
consequentemente, a desagregac;;ao do corpo profissional enquanto forc;;a autonoma
mente organizada ja que, os profissionais na sua grande maioria funcionarios 
publicos, se distribuiriam por varios Sindicatos. 

Da necessidade de manter a unidade da classe profissional, surgiu a ideia de 
criar urn a organizac;;ao que o permitisse. Efectivamente, no artigo 7. 0 dos Estatutos 
entao aprovados determinava-se que "se promovesse a estruturac;;ao de uma 
Associac;;ao Pro fissional , . 

U m grupo de SOciOS iniciou en tao OS trabalhos conducentes a eJabora<;ao de 
urn projecto de estatutos que, posteriormente, procurou debater em reunioes com 
socios do Sindicato. Dada a fraca participac;;ao inicial, optou-se pelo adiamento da 
Constituic;;ao da Associac;;ao, funcionando o grupo durante algum tempo como 
pro-associac;;ao, fase em que se promoveram vanas acc;;oes como objectivo de gerar 
uma dinamica associativa considerada como imprescindivel a concretizac;;ao da 
ideia inicial. Realizaram-se varias acc;;oes de formac;;ao e reciclagem ao mesmo 
tempo que se lan<;avam as bases institucionais da futura Associac;;ao. 

Entretanto foram promovidas vanas reunioes para discussao do projecto dos 
Estatutos e, aprovados estes, foi constituida a APSS por escritura publica 
de 16/1/75. 

Necessaria e referir que o grupo entao constituido pode contar como estimulo 
e entusiasmo do Assistente Social brasileiro Paulo Netto, na altura a residir em 
Portugal. 

A sede da Associac;;ao passou a funcionar em instalac;;oes cedidas pela Admi
nistrac;;ao da Santa Casa da Misericordia de Lisboa, a titulo gratuito e, urn ano apos 
a sua constituic;;ao, contava com 367 socios. 
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A posse da Comissao Instaladora, constituida por 13 membros, ocorreu 
em 23/6/78. 

Regista-se depois e, ate 1980, uma fase de grande dinamismo durante a qual 
foram desenvolvidas numerosas actividades das quais se destaca: 

Formac;ao e reciclagem; 
Lanc;amento da Revista Cademos (actualmente suspensa) de que se 
publicaram 7 numeros com uma tiragem de 2.000 exemplares; 
Inicio da !uta para o reconhecimento do grau academico do curso de 
Servic;o Social a licenciatura; 
Implantac;ao e organizac;ao de uma Biblioteca e estabelecimento de 
intercambio com editoras de obras na area das ciencias sociais; 

Mas ... as Associac;oes como as pessoas tern momentos altos e baixos! e, em 
Marc;o 1981, tendo a APSS 530 associados, verificava-se que da Comissao 
Instaladora so 3 elementos mantinham ainda urn trabalho regular na Direcc;ao da 
Associac;ao. Sentiram entao a necessidade de, em forma de desabafo, questionar o 
futuro em comunicado, para a!em da reflexao sobre a sentida inviabilidade da 
APSS, era feita uma analise das caracteristicas do corpo profissional que, mais do 
que a~i:mar-se como tal, se desfazava frequentemente em actividades paralelas e 
acessonas. 

Este documento, posteriormente discutido em A.F. deu origem a nomeac;ao de 
uma Comissao de gestao que, mais tarde constituida em lista candidata aos Corpos 
gerentes, foi eleita em 15/1/72, tomando posse em 10 de Fevereiro do mesmo ano. 

Durante o seu mandato: 

Foram organizados alguns cursos de formac;ao profissional; 
Foi criada a estrutura organizativa indispensavel; 
Fomentado o intercambio com organizac;oes congeneres estrangeiras, 
nomeadamente a entao Federac;ao Espanhola de Assistentes Sociais; 
Assegurada a integrac;ao da APSS no grupo coordenador das acc;oes 
tendentes a obter a equivalencia do Curso Superior de Servic;o Social a 
Licenciatura, entao constituido por representantes do Sindicato Nacional 
dos Profissionais de Servic;o Social, do Sindicato dos Quadros Tecnicos 
do Estado, da Federac;ao dos Sindicatos da Func;ao Publica e dos 
ministerios com maior numero de Assistentes Sociais. 

De referir ainda como elemento importante, a organizac;ao de grupos de' socios 
em alguns distritos que funcionaram como prolongamento da APSS nos respectivos 
locais. 

0 Presente 

Em Novembro de 1984, apos urn periodo eleitoral razoavelmente vivo, foram 
eleitos os actuais corpos gerentes que tomaram posse em Dezembro do mesmo ano. 

Como alterac;ao mais significativa na sua composic;ao, regista-se a participa
c;ao efectiva de socios de Lisboa, Porto e Coimbra. Com efeito, da consciencia que 
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a APSS e uma Associac;iio Nac.ional identificou-se a necessidade de uma organiza
c;ao diferente . .e, passada que esti a ·1. a fase de trabalho conjunto, reconhecemos a 
importancia do facto pois dele tern resultado uma dinamica, em pensamento e 
compromisso acrescidos. 

Da actividade da actual Direcc;iio, ha a realc;ar: 

0 Futuro 

A alterac;iio dos Estatutos que, para alem de outros· aspectos importan
tes, cria e consagra a estrutura das Delegac;oes Regionais e institui o 
pagamento de quota; 
0 reconhecimento em Assembleia Geral do estatuto de pro-delega<;iio, 
aos grupos de socios de trabalhar de forma organizada e permanente no 
Porto e em Coimbra e coordenados pelos elementos locais que fazem 
parte dos corpos presentes; · 
A filiac;iio na F.E.A .S., em 16/10/85 que, para alem do consequente 
vinculo ao Codigo Deontologico Intemacional (aprovado em 10/7/76, 
na Conferencia Mundial da Federac;iio, realizada em Puerto Rico), vern 
garantir reconhecimento e identificac;iio com uma organizac;iio unica na 
sua especificidade a nivel mundial; 
A realizac;iio de algumas ac<;oes de forma<;iio , nomeadamente o 
III Encontro Luso-espanhol; 
0 contacto sistematico com os socios atraves de comunicac;oes 
periodicas; 
A estruturac;iio dos suportes administrativos tendente a dotar a APSS de 
uma eficaz capacidade organizativa. 

Actualmente com 770 socios, pensar no futuro, em termos de crescimento e 
desenvolvimento e imperativo que se coloca a actual Direcc;iio animada da vontade 
de contribuir na quota parte possivel para a organizac;iio da APSS rumo aos 
objectivos definidos aquando da sua constitui<;iio e agora revalidados na recente 
discussiio e alterac;iio de Estatutos. 

Conscientes da urgente necessidade de alterar ideias feitas sobre o Servic;o 
Social e os seus tecnicos - procura-se promover a formac;iio, debate e reflexiio 
aprofundada entre os profissionais de S.S., o seu papel, a sua atitude e as suas 
responsabilidades; pretende-se desenvolver no seio da classe as preocupac;oes 
tecnico/teoricas que conduzem a uma substancial alterac;iio qualitativa da forma de 
estar e entender a profissiio; investe-se na valorizac;iio crescente como estimulo 
para uma intervenc;iio que se traduza genericamente como consequente e tecnica
mente apoiada ja que se considera ser esta a via essencial para as definic;;oes que 
justamente se reclamam como urgentes e imprescindiveis ao nivel do grau acade
mico e consequentemente do estatuto e espa<;o profissional. 

A aposta na alterac;iio das situac;oes vividas passa forc;osamente, para alem das 
iniciativas especificas, tambem por uma intensificac;iio da dinfunica de trabalho 
continuado, raziio que nos leva a definir como acc;oes, a curto prazo, as seguintes: 
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a edi<;iio de cadernos tematicos; 
a intensifica<;iio das preocupa<;oes com a forma<;iio quer atraves de 
ac<;oes tecnico/teoricas, quer por realiza<;oes que criem espa<;os de 
reflexiio , discussiio e analise;-
a difusiio de material bibliografico. 

Posto o trabalho programado, permitira, acreditarmos nos que , a par da 
valoriza<;iio profissional se desenvolva o espirito e a identifica<;iio da classe 
enquanto tal, vector essencial para que consequentemente se alcance os objectivos 
definidos como mais relevantes e prioritanos. 

· Porque a APSS devera ser cada vez mais urn ponto de encontro, urn espa<;o de 
reflexiio, garante a evolu<;iio e referendal para todos os Assistentes Sociais e 
necessaria que conte com 0 apoio e empenhamento da classe . 

Lisboa, 25 de Junho de 1986 

A Direc<;iio 


