
 
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA - VISEU 
Departamento de Economia, Gestão e Ciências Sociais 
Licenciatura em Serviço Social (1º ciclo) 
 
 
Unidade curricular: 
Serviço Social V 
 
Docente responsável: 
Joana Guerra 
 
Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 
Pretende-se dotar os alunos de:  
1.Capacidade de compreensão do sistema de protecção social em Portugal; 
2.Capacidade de reconhecer os diferentes componentes que integram o 
sistema de segurança social; 
3.Capacidade de reconhecer e analisar criticamente as medidas de política 
social desenvolvidas no âmbito do sistema de segurança social português; 
4.Capacidade de análise e compreensão do papel do serviço social na 
protecção social em Portugal; 
5.Capacidade de relacionar as diferentes problemáticas sociais com as 
respostas sociais existentes e reflectir sobre aos limites e potencialidades das 
mesmas; 
6.Capacidade de análise dos processos teórico-metodológicos e técnico-
operativos inerentes as práticas 
profissionais do assistente social; 
7.Capacidade de operacionalizar as estratégias profissionais para o 
desenvolvimento das respostas sociais e reflectir criticamente sobre as 
mesmas 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: 
The aim of this course is provide students with: 
1.Ability to understand the social protection system in Portugal; 
2.Ability to recognize the different components that make up the social security 
system; 
3.Ability to recognize and critically analyze social policy measures developed 
under the Portuguese social security system; 
4.Ability to analyze and understand the role of social work in social protection in 
Portugal; 
5.Ability to relate the various social issues with the existing social responses 
and reflect on the limits and 
potentials of the same; 
6.Ability for analysis of theoretical and methodological procedures and 
technical-related operating practices of professional social workers; 
7.Ability to develop the strategies for the professional development of social 
responses and to reflect critically on them 



 
Conteúdos programáticos: 
I. A protecção social em Portugal 
I.1. A Segurança Social e as Políticas Sociais 
1.1.Breve referência aos Estados-Providência: 
1.2. As Políticas Sociais 
1.3. Serviço Social e Políticas Sociais 
I.2. O sistema de segurança social português 
2.1. A segurança social na actualidade 
2.2. A acção social no âmbito do sistema de segurança social 
2.3. A acção social como resposta a pobreza e exclusão social 
2.4. A Acção Social com Crianças e Jovens em Risco 
2.5. A acção social na área da Cooperação 
2.6- O Rendimento Social de Inserção 
II. O processo de intervenção psicossocial na actualidade 
II.1. Considerações iniciais 
II.2. A intervenção psicossocial 
II.3. Desenho do processo de intervenção psicossocial 
II.4. Principais técnicas do serviço social no processo de intervenção 
psicossocial 
 
Syllabus: 
I. Social protection in Portugal 
I.1. The Social Security and Social Policy 
1.1.Brief reference to welfare states: 
1.2. Social Policies 
1.3. Social Work and Social Policy 
I.2. The Portuguese social security system 
2.1. The social security at present 
2.2. The social action under the social security system 
2.3. The social response to poverty and social exclusion 
2.4. The social action with Children and Youth at Risk 
2.5. Social action in the area of Cooperation 
2.6-The Social Insertion Income 
II. The process of psychosocial intervention at present 
II.1. Initial considerations 
II.2. The psychosocial intervention 
II.3. Process design of psychosocial intervention 
II.4. Main techniques of social work in the process of psychosocial intervention. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os 
objectivos da unidade curricular: 
O conteúdo programático referente ao ponto I.1.A Segurança Social e as 
Políticas Sociais respondem ao objectivo número 3, ao permitir a compreensão 
das políticas sociais e sua integração no âmbito da segurança social. O 1º e o 
2º objectivos são concretizados através do ponto I.2. 2.1 A Segurança Social 
na actualidade, ao proporcionar conhecimentos fundamentais sobre o sistema 
de segurança social em Portugal. Os conteúdos dos pontos 2.2 ao 2.6. que 
procuram analisar as diversas políticas sociais desenvolvidas no âmbito do 
sistema de segurança social, o modo como respondem as diferentes 



problemáticas sociais, assim como o papel do serviço social no 
desenvolvimento dessas políticas sociais, são concretizados através do 
objectivos 4 e 5. Os objectivos 6 e 7 são alcançados através do ponto II do 
programa O processo de intervenção psicossocial na actualidade, que dota os 
alunos de processos teórico-metodológico e estratégias profissionais no campo 
do serviço social. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's 
objectives: 
The program content included in item I.1 Social Security and Social Policy 
meets the objective number 3, to allow the compression of social policies and 
their integration within social security. The 1st and 2nd objective is achieved 
through point 2. 2.1 The Social Security today, to provide fundamental 
knowledge about the social security system in Portugal. The contents of 
sections 2.2 to 2.6. seeking to analyze the various social policies developed 
under the social security system, how they respond to different social issues, as 
well as the role of social service in the development of these social policies are 
implemented by means of objectives 4 and 5. The objectives 6 and 7 are 
achieved through point II of the program The process of psychosocial 
intervention at present, which brings students of theoretical and methodological 
processes and strategies professionals in the field of social work. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
A principal metodologia utilizada é a expositiva, conjugada com a utilização de 
casos práticos, trabalhos de grupo e de simulação de práticas. 
A avaliação contínua integra os seguintes parâmetros: uma prova escrita de 
avaliação de conhecimentos e competências (50%), um trabalho de grupo 
(40%), apresentação oral dos trabalhos e sua discussão (10%). A avaliação em 
época de recurso e por exame integra uma prova escrita (60%) e um trabalho 
escrito (40%). Em ambas os casos a nota mínima do exame e do trabalho 
escrito é de 7,5 valores. 
O trabalho escrito integra os seguintes critérios de avaliação: fontes 
documentais (diversidade, actualidade e pertinência); capacidade e 
profundidade de análise (compreensão e fundamentação); organização do 
trabalho (selecção e explicitação). 
A apresentação oral do trabalho integra os seguintes critérios de avaliação: 
selecção dos conteúdos; estruturação e coerência; capacidade de transmissão; 
criatividade. 
 
Teaching methodologies (including evaluation): 
Principal methodology used is the exhibition, coupled with the use of case 
studies, group work and simulation practices. 
Continuous assessment includes the following parameters: a written 
assessment of knowledge and skills (50%), a working group (40%), oral 
presentation and discussion of work (10%). 
The evaluation of season of use and review includes a written test (60%) and a 
written assignment (40%). 
In both cases the minimum of the exam and written work is 7.5 points. 
The written work includes the following evaluation contents: documentary 
sources (diversity, timeliness and relevance), ability and depth of analysis 



(understanding and reasoning), organization of work (selection and 
explanation). 
The oral presentation content includes the following assessment: selection of 
content, structure and consistency; transmission capacity, creativity. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os 
objectivos da unidade curricular. 
As metodologias de ensino utilizadas permitem concretizar os objectivos 
propostos para esta unidade curricular, uma vez que a metodologia expositiva 
articulada com o estudo de caso, trabalhos em grupos e simulações da prática 
possibilitam: a compreensão do sistema de segurança social português, o 
estudo das políticas sociais que integram esse sistema, a análise crítica dessas 
medidas de política social, a compreensão do papel do serviço social no 
sistema de segurança social e na concretização das diversas políticas social, 
bem como o reconhecimento e desenvolvimento das metodologias, 
instrumentos e estratégias de intervenção no âmbito do serviço social. 
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the 
curricular unit’s objectives. 
The teaching methodologies used to materialize the objectives proposed for this 
course, as the expository method combined with the case study, group work 
and simulations enable: compression of the portuguese social security system, 
the study of social policies that integrate this system, critical analysis of these 
social policy measures, understanding the role of social work in the social 
security system and the achievement of various social policies, and the 
recognition and development of methodologies, tools and intervention strategies 
in the context of social work. 
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