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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ÉTICA E DEONTOLOGIA DO SERVIÇO SOCIAL 5 ECTS 

ETHICS AND DEONTOLOGY OF SOCIAL WORK 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Serviço Social / 1.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Social Work / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Francisco José do Nascimento Branco 

Inês Agostinho Brito Pereira 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

A formação inicial em Ética e Deontologia em Serviço Social tem como principais objetivos: 

▪ Fundamentar a profissão de Serviço Social e a sua identidade profissional; 

▪ Promover o pensamento crítico e reflexivo sobre a intervenção em Serviço Social; 

▪ Preparar para lidar com as questões e dilemas éticos na intervenção em Serviço 

Social; 

▪ Fundamentar e promover as competências necessárias para a participação em 

processos de construção e de tomada de decisão; 

▪ Contribuir para uma intervenção e aproximação ética e fundamentada nos Direitos 

Humanos em Serviço Social no contexto contemporâneo e relacionado o 

enquadramento e orientações éticas internacionais e nacionais para a profissão. 
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This curricular unit has as main goals: 

▪ Fundament Social Work profession and its identity; 

▪ Promote critical and reflexive thinking Social Work practice; 

▪ Prepare to deal with ethical issues and dilemas in Social Work practice; 

▪ Enable to decision and design making processes; 

▪ Contribute to a Human Right and ethical approach in Social Work in the contemporary 

contexto and related to the international and national ethical framework and guidelines 

for Social Work.  

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Ética 

1.1. Definição de conceitos fundamentais 

1.2. A importância da reflexividade ética no contexto contemporâneo 

1.3. Pensar, viver e trabalhar eticamente 

2. Da ética à deontologia em Serviço Social – Documentos e orientações 

fundamentais 

2.1. O compromisso ético do Serviço Social nas sociedades contemporâneas 

2.2. Enquadramento geral internacional mundial 

a) A construção de sociedades baseadas nos Direitos Humanos 

b) A evolução dos valores e princípios éticos internacionais para o Serviço 

Social 

2.3. Enquadramento Europeu – o desafio de uma Europa Social 

2.4. Quadro nacional – o Código Deontológico dos Assistentes Sociais em Portugal 

3. Ética e Deontologia em Serviço Social 

3.1. Porquê e para quê um Código Deontológico em Serviço Social 

3.2. Valores e Princípios éticos do Serviço Social 

3.3. Questões e dilemas éticos em Serviço Social na contemporaneidade 

 

1. Ethics 

1.1. Definition of fundamental concepts 

1.2. The importance of ethical reflexivity in the contemporary contexto 

1.3. Thinking, living and working ethically 

2. From ethics to deontology in Social Work – fundamental documents and guidelines 

2.1.The ethical commitment of Social Work in contemporary societies 
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2.2. The global international general framework 

 a) Building societies based on Human Rights 

 b) The evolutiin of Social Work international ethical values and principles 

2.3. The European framework – the challenges of a social Europe 

2.4. National framework – the Code of Ethics for Social Workers in Portugal 

3. Ethics and Deontology in Social Work 

3.1. Why and for what a code of ethics for Social Work 

3.2. Ethical values and principles in Social Work 

3.3. Social Work ethical issues and dilemas 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas decorrerão numa lógica de ensino aprendizagem que integra a apresentação de 

conceitos, enquadramentos e reflexões teóricas sobre ética e deontologia em Serviço 

Social, bem como a exploração dos instrumentos internacionais e nacionais que 

fundamentam e orientam a intervenção em Serviço Social, através de estratégias e 

dinâmicas que promovam a participação dos alunos na construção conjunta de 

conhecimentos teórico-práticos, promovendo a sua apreensão e o desenvolvimento da 

reflexividade pessoal e profissional. 

Esta unidade curricular será desenvolvida promovendo o desenvolvimento de trabalho 

conjunto em sala de aula, através de: exercícios de análise e discussão de textos de 

autores de referência que constam na bibliografia e de outros textos que possam ser 

disponibilizados pelo Professor; do conhecimento e discussão de conteúdos de 

documentos nacionais e internacionais que enquadram a ética e deontologia em Serviço 

Social; da constituição de fóruns de discussão sobre questões éticas que se colocam em 

contextos profissionais diversos, através de exercícios de casos concretos em sala de aula 

e de testemunhos de profissionais que atuam em diferentes áreas de intervenção; possível 

visionamento de parte de filmes ou documentários seguido de discussão conjunta; 

participação de convidados em sala de aula que tenham estado envolvidos no processo de 

construção do Código Deontológico dos Assistentes Sociais em Portugal; construção de um 

portfólio individual com os principais documentos e conteúdos programáticos da unidade 

curricular. 

A realização de um trabalho de grupo, com disponibilização de um guião e garantia de 

acompanhamento tutorial durante a sua realização, bem como a apresentação do trabalho 

em sala de aula, permitirá aos alunos a análise comparativa de conteúdos de Códigos de 

Ética de Serviço Social de diferentes países em diferentes contextos sociais e políticos, 

promovendo a reflexão crítica sobre a sua finalidade e contributo para uma intervenção 

ética e fundamentada nos valores e princípios da profissão. 
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Esta unidade curricular conta também com um elemento individual de avaliação escrita no 

final do semestre. 

É disponibilizada uma lista de referências bibliográficas de base. 

Pretende-se desta forma habilitar os alunos para pensarem, viverem e intervirem de forma 

ética enquanto futuros Assistentes Sociais, promovendo os valores e princípios éticos do 

Serviço Social e contribuindo desta forma para a construção de sociedades mais justas nos 

contextos contemporâneos. 

A avaliação rege-se pelo Regulamento Geral dos Cursos de Licenciatura da FCH – 

Título IV: Avaliação de Conhecimentos. Nos termos do regulamento as aulas são de 

presença obrigatória sendo permitido o máximo de 1/3 de faltas. 

Elementos de avaliação e sua ponderação: 

▪ 25% - Trabalho de grupo com apresentação em aula e entrega de trabalho escrito, 

a partir de guião disponibilizado aos alunos 

▪ 25% - Trabalho individual, de acordo com guião disponibilizado 

▪ 40% - Frequência final 

▪ 10% - Participação em aula  

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The classes will take place in a teaching learning process that integrates the presentation of 

concepts, frameworks and theoretical reflections on ethics in Social Work, as well as the 

exploration of international and national instruments that support and guide the intervention in 

Social Work, through strategies and dynamics that promote the participation of students in a 

joint construction of theoretical and practical knowledge, promoting their apprehension and the 

development of personal and professional reflexivity. 

This curricular unit promotes the development of joint work in the classroom, through: exercises 

of analysis and discussion of texts of reference in the bibliography and other texts that can be 

provided by the Professor; the discussion of national and international documents that frame 

ethics in Social Work; discussion forums on ethical issues that arise in various professional 

contexts, through exercises of concrete cases in the classroom and testimonies of professionals 

who act in different areas of intervention; possible viewing of part of films or documentaries 

followed by joint discussion; participation of guests in the classroom who have been involved in 

the process of construction of the Code of Ethics of Social Workers in Portugal; construction of 

an individual portfolio with the main documents and programmatic content of the course unit. 

The group work, with a script and tutorial follow-up, as well as the presentation of the work in 

the classroom, will allow students the comparative analysis of contents of Codes of Ethics of 

Social Work of different countries in different social and political contexts, promoting critical 

reflection on its purpose and contribution to an ethical intervention based on the values and 

principles of the profession. 
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This curricular unit also has an individual element of written assessment at the end of the 

semester. 

It’s provided a list of bibliographical references. 

The aim is to enable students to think, live and work in an ethical way as future Social Workers, 

promoting Social Work values and ethical principles, contributing to the construction of fairer 

societies in contemporary contexts. 

Evaluation of the unit follows the general rules for the faculty. 

Assignments and its value: 

▪ 25% - Group work with presentation in class and delivery of written work.. A script will 

be available to students. 

▪ 25% - Individual paper, according to the available script 

▪ 40% - Final test 

▪ 10% - Participation in classes and attendance, according to the script 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

Obras de Base | Main References 

▪ Banks, Sarah; Nohr, Kirsten (coord.) (2008), Ética Prática para as Profissões do 

Trabalho Social, Porto, Porto Editora. 

▪ Clarck, Chris L. (2000), Social Work Ethics: Politics, Principles and Practice, Suffolk, 

Palgrave MacMillan. 

▪ Reamer, Frederic G. (2006), Social Work Values and Ethics, New York, Columbia 

University Press. 

Outras Referências | Complementary References 

▪ Aristóteles (2004), Ética a Nicómaco, Lisboa, Quetzal Editores. 

▪ Amaro, Maria Inês (2015), Urgências e Emergências do Serviço Social: Fundamentos 

da profissão na contemporaneidade, Lisboa, Universidade Católica Editora. 

▪ Banks, Sarah (2004), Ethics, Accountability and the Social Professions, Norfolk, 

Palgrave MacMillan. 

▪ Banks et all. (2020), Practising ethically during COVID-19: Social Work challenges 

and responses, Internacional Social Work Vol. 63 (5) 569-583, SAGE. 
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▪ Bentham, Jeremy (1988), The principles of morals and legislation, New York 

Prometheus Books. 

▪ Carvalho, Maria Irene de (2016), Ética Aplicada ao Serviço Social – Dilemas e 

Práticas Profissionais, Lisboa, PACTOR – Edições de Ciências Sociais, Forenses e da 

Educação. 

▪ Freitas (2004), O Ser e os Seres – Volumes I e II, Lisboa, Editorial Verbo. 

▪ Gilligan, Carol (1982), In a different voice: psychological theory and women’s 

development, Cambridge, Harvard University Press. 

▪ Hugman, Richard; Smith, David (Edited by) (1995), Ethical Issues in Social Work, 

North Yorkshire, J&L Composition Ltd.. 

▪ Kant, Immanuel (2014), Crítica da Razão Prática, Lisboa, Edições 70. 

▪ Levinas, Emmanuel (2016), Totalidade e Infinito, Lisboa, Edições 70. 

▪ Lipovetsky (2016), Da Leveza para uma civilização do ligeiro, Lisboa, Edições 70. 

▪ McLaughlin, Hugh (2012), Understanding Social Work Research, London, SAGE 

Publications Ltd. 

▪ Mill, John Stuart (2005), Utilitarismo, Lisboa, Areal Editores. 

▪ Neves, Maria do Céu Patrão (coord.) (2016), Ética: dos Fundamentos às Práticas, 

Lisboa, Edições 70. 

▪ Neves, MCP; Félix, AB (coord.) (2017), Ética Aplicada: Proteção Social, Lisboa, 

Edições 70. 

▪ Platão (2014), A República, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian. 

▪ Reamer, Frederic G. (2012), Codes of Ethics, In Gray, Mel, James Midgley e Stephen 

A. Webb (2012), The SAGE Handbook of Social Work. London: SAGE Publications 

Ltd. 

▪ Reamer, Frederic G. (1993), The Philosophical Foundations of Social Work, New 

York, Columbia University Press. 

▪ Reamer, Frederic G. (2021), Ethics & Risk Management in Online & Distance Social 

Work, San Diego, Cognella – Academic Publishing. 

▪ Sen, A. (2012), A Ideia de Justiça, Coimbra, Edições Almedina. 

▪ Singer, P. (2017), Ética no Mundo Real, Lisboa, Edições 70. 

▪ Sófocles (2007), Antígona, Lisboa, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Documentos de Referência | Main Documents 

▪ A Ética no Serviço Social - Princípios e Valores (adaptado pela Assembleia Geral da 

FIAS (1994). 

▪ Carta Europeia dos Direitos Fundamentais (2000). 

▪ Código Deontológico dos Assistentes Sociais em Portugal (outubro 2018), APSS. 

▪ Declaração Universal dos Direitos do Homem, Nações Unidas. 

▪ Definição Global de Serviço Social (2014), FIAS. 

▪ Direitos Humanos e Serviço Social – Manual para Escolas e Profissionais de Serviço 

Social (1999), ONU. 

▪ Ética do Serviço Social: Declaração de Princípios (2004), FIAS 

▪ Global Statement of Ethical Principles, FIAS & IASSW 2018 

 

 


