EDITORIAL

Este numero da revista Intervenr;ao Social da especial destaque apublicac;:ao das
aetas do Seminario lnfo-exclusao I lnfo-inclusao e novas tecnologias: desafios para
as polfticas sociais e para o Servir;o Social. Trata-se de materia de inegavel actualidade e que resulta uma iniciativa do ISSSL no ambito da cooperac;:ao academica no
quadro do Programa Socrates. Reunindo comunicac;:5es de docentes de diferentes
escolas europeias de servic;:o social, mas igualmente de estudantes, reunem-se neste
dossier comunicac;:5es que constituem urn efectivo contributo para o debate desta
problematica que deve constituir para o servic;:o social e para as profiss5es sociais e
em geral objecto de atenc;:ao acrescida.
Ao mesmo tempo, dedica-se neste numero particular atenc;:ao aproblematica do
voluntariado, concretizando assim o proposito de dedicar espac;:o editorial ao debate
destas quest5es no quadro das comemorac;:5es internacionais que recentemente assinalaram a relevancia crescente deste desta pratica social. Os textos aqui reunidos tern
diversas proveniencias e sobretudo realizam distintas abordagens da questao. Para
alem dos artigos que nos fornecem urn quadro geral de informac;:ao sobre o
voluntariado social em Portugal (trabalho de Ana Delicado) e do fenomeno mais
contemporaneo do envolvimento das empresas em actividades de voluntariado
(Antonio Fonseca), o dossier agora publicado reune urn conjunto de abordagens
diversificadas e contrastadas da materia quer em termos dos seus eixos de analise
quer das suas perspectivas de abordagem. Nesta perspectiva permita-se que destaquemos o texto de Garcia Roca num artigo de enquadramento sobre a problematica no
qual o au tor explora as relac;:oes entre voluntariado e intervenc;:ao do estado no quadro de diferentes modelos paradigmaticos. Do mesmo modo, sublinha-se a contribuic;:ao de Ernesto Fernandes no seu itinenirio analftico baseado na explorac;:ao das relac;:oes e quest5es do voluntariado e associativismo. Finalmente e de realc;:ar a sugestiva contribuic;:ao de Carmelita Yasbesck ao analisar e polemizar as relac;:5es entre
profissionalidade e voluntariado, urn tema sem duvida da maior importancia e actualidade para o servic;:o social.
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Sem prejufzo da relevancia conferida a estas duas materias este numero da InterSocial publica ainda outros artigos de interesse e actualidade, concretamente
OS textos de Vera Nogueira sobre 0 direito asaude e de Hirondina Chitas sobre a
problematica da interven~ao social com as novas formas de familia.
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A revista, neste numero duplo 25/26, inaugura uma nova sec~ao, Escaparate ,
dedicada aos destaques de material publicado sobre o servi~o social, polfticas sociais e ciencias sociais em geral, sem prejufzo naturalmente das suas sec~oes habituais.
Assim, da-se designadamente continuidade ao espa~o- Interconhecimento- dedicado ainternet enquanto via de acesso e difusao de informa~ao pertinente para os
trabalhadores sociais, docentes e pesquisadores da area das Ciencias Sociais.
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