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No mimero 15116 a Interven~ao Social deu infcio a urn espa~o regular dedicado a
INTERNET enquanto via de aces so e difusao de informa~ao pertinente para os trabalhadores sociais, docentes e pesquisadores da area das Ciencias Sociais. Nos mimeros entretanto publicados esse espa~o foi preenchido com abordagens tematicas,
designadamente sobre o rendimento minimo garantido (15/16), organiza~oes internacionais e europeias de assistente sociais (19), envelhecimento e intergeracionalidade
(20), servi~o social e saude (21), advocacia social (22). Neste numero adoptamos uma
outra abordagem da assunto, destacando alguns sites que pela sua qualidade se
destacam como de particular interesse para os trabalhadores e investigadores sociais.
Urn dos nossos destaque vai para o site da Escola de Servi~o Social da Universi~ University of Michigan
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dade do Michigan dedicado ainvestiga~ao sobre mulheres vftimas de violencia. 0
endere~o e www.ssw.urnich.edu/trapped. Trata-se de urn projecto de investiga~ao de
particular interesse Welfare, Work and Domestic Violence, em que a equipa de pesquisa articula o problema da violencia domestica com as questoes do trabalho ferninino e
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da protec~ao social, uma perspectiva que nao e muito comum na abordagem desta
problematica.
Neste site podemos encontrar urn vasto conjunto de recursos sobre a materia
relativos: a) papers e relat6rios de pesquisa desenvolvida no ambito do projecto em
formato PDF; b) contribui96es de canicter metodol6gico sobre a investiga~ao em
violencia domestica incluindo orienta~6es detalhadas para a elabora~ao de sondagens e questiomirios sobre este assunto; c) lista de publica~6es, organiza~6es e
websites dedicadas aviolencia domestica.
Trata-se em sfntese de urn site de consulta obrigat6ria para todos os interessados
em violencia domestica e para todos os que se interessam pela investiga~ao e polfticas SOClaiS .
0 segundo destaque vai para o site da Rede
Direitos Humanos e Cultura (endere~o:
www.dhnet.org.br), uma organiza~ao brasileira
dedicada aos direitos humanos e que nos proporciona uma vastfssima area de informa~ao sobre este
domfnio. Tratando-se de uma organiza~ao brasileira, isso nao obsta a que se de acolhimento a informa~ao de Portugal e outros pafses lus6fonos. Algumas das paginas inclufdas sao de particular interesse. Destacamos a designada SOS CIDADANIA,
com informa~ao sobre grupos e problematicas particulares como ados ciganos, seropositivos, crian~as , mulheres, idosos, grupos de
orienta~ao sexual minoritaria, refugiados, etc. Destaca-se ainda a informa~ao
disponibilizadas sobre diferentes problematicas relativas aos direitos humanos, seus
sistemas de protec~ao em diferentes pafses, etc. Trata-se de urn site de consulta
obrigat6ria nao s6 para os activistas dos direitos humanos como para todos os que
dedicam importancia as quest6es da advocacia social.
Outros sites cuja visita se recomenda e o Social Work Software
(www.socialworksoftware.com) dedicado a solu~6es de software para organiza~6es
de servi~o social designadamente para a area de gestao de beneficiarios e produ~ao
de indicadores e estatfsticas de actividade. A visita ao site permite descarregar uma
versao base do programa eo respectivo tutorial, dando assim a possibilidade de
experimenta~ao da solu~ao proposta. Sendo uma area onde sao relativamente escassas as propostas, valera a pena explorar este produto.
Sugest6es e comentfuios para: fnbranco@mail.telepac.pt
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