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INTERcoNhEcimenTo
Francisco Branco

Dando continuidade ao espa~o que a Interven~ao Social dedica arecolha de informa9ao via Internet, ensaiamos para este numero uma pesquisa sob re Advocacia
Social. A advocacia social e uma abordagem classica no servi~o social,
designadamente na tradi~ao americana, mas que vem ganhando na actualidade urn
novo impulso e relevancia. De forma sintetica pode referir-se que a advocacia social
visa, em term os gerais, pro mover o acesso aos direitos de cidadania, especialmente
aos direitos sociais, melhorar a qualidade dos servi~os sociais e reparar e prevenir a
discrimina9ao no acesso aos direitos e servi~os sociais. Especificamente no domfnio
dos direitos sociais, o trabalho de advocacia social envolve:
- Aconselhamento individual, advocacia e representa9ao junto de instancias
da seguran9a social e de outros servi9os sociais
- Divulga9ao dos direitos sociais, especialmente junta de grupos de potenciais beneficiaries que por razao de insuficiente informa~ao ou outras razoes
sociais tendem a nao aceder a direitos sociais consagrados
- Forma9ao e consultadoria para a capacita9ao para o exercfcio dos direitos
SOClaiS

- Interven9ao no ambito das polfticas sociais no sentido da melhoria da administra9ao, presta~ao de servi9os e reconhecimento de direitos, tendo por
base cas os reais (Davies, 2000)
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Revelamos-lhe agora alguns resultados de uma pesquisa de informa~ao sobre
este assunto 1 • Assim, pode aceder atraves da Internet as seguintes paginas:
1.

Institute for Family Advocacy and Leadership Development
http://www.family-advocacy.com
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ses das pessoas deficientes.
Neste site podeni familiarizar-se coma discussao do entendimento de advocacia
social por contraste eo m a pnitica institucionalizada de advocacia legal. Do mesmo
modo pode ficar a conhecer as diferentes areas de interven~ao a que se dedi ea esta
organiza~ao designadamente aos nfveis do suporte e aconselhamento individual,
das pniticas de desenvolvimento da advocacia e lideran~a e da estrategia de afirma~ao da advocacia social (systems of advocacy). Pode ainda obter informa96es
actualizadas sobre publica~oes que interessam aos trabalhadores sociais, organizac;oes e cidadaos interessados na defesa dos direitos humanos (e dos direltos sociais
em particular), be m como listas de recursos para a divulgac;ao e intervenyao neste
campo, como videos, manuais e outros instrumentos.
~ao

2.

Child Welfare League of America
htpp: www.cw Ia.org

Esta organiza9ao americana dedi ca-se
apromoyaO e defesa dos direitOS das crian9as e jovens desenvolvendo entre as
suas varias actividades urn irnportante trabalho de advocacia social em pro I dos direitos e cuidados sociais a prestar as crian9as e jovens. Fundada em 1920, a CWLA e
uma associayao que congrega uma rede de mais de mil agendas publicas e organiza~6es nao governamentais provendo assistencia e suporte a mais de 3.5 milhoes de
crian<;as maltratadas e vftimas de negligencia e suas familias. Dedicando-se apromo<;ao: a) da defini~ao de pad roes de qualidade na area dos servi9os e recursos sociais
postOS adisposiyaO das crianyaS e jovens; b) da elabora<;ao e promoyaO de polfticas
publicas nesta area; c) promo<;ao e defesa dos seus direitos sociais e culturais.
0 site apresenta-nos nao s6 uma interessante sinopse da hist6ria das politicas
sociais dirigidas as crian9as e jovens como uma extensa ilustra9ao dos diferentes
program as e acti vidades da organizayao.
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Center for Patient Advocacy
htpp:!/www. patientadvocacy.org

Ja referido nu ma anterior pesquisa este site
e particularmente importante pela area a que
se dedica e na qual nao se regista a interven~ao de muitas organiza~oes corn paginas acessfveis atraves da Internet.
Trata-se de uma organiza9ao de consumidores fundada em I 995 em Washington e que
se autodefine como frente da luta para assegurar aos doentes cuidados de saude em tempo
adequado e corn as melhores qualidade de serviyo. Intervindo em diferentes nfveis ( influencia da polftica de saude, ac9ao junto dos meios de comunica9ao e forma9ao dos
doentes sobre o sistema de saude) a sua ac9ao privilegia no a mobilizayao dos doentes no sentido da ac9ao de lobyng para a reforma dos servi9os de saude e o
encorajamento de exercfcio activo de cidadania no ambito da polftica de si sterna de
saude. A urn outro nfvel este Centro presta apoio aos doentes que experimentam
problemas no ambito do sistema nacional de saude quer atraves de linhas telef6nicas
de ajuda quer por via da sua actividade editorial.

Eurn site cuja consulta se recomenda vivamente dada a intensa actividade e
perspectiva que orienta a actividade desta organiza9ao.

4.

Center for Community Change
htpp:www.communitychange.org

A homepage do Center for Community Change e particularmente interessante
nao s6 pelo facto de se situar noutra perspectiva da advocacia social- a mudan9a na
vida das comunidades locais promovida por organiza~6es de base- como constituir
urn 6ptimo contributo para a montagem de uma estrategia de advocacia analisando
designadamente os obst£kulos aadvocacia, as diferentes fases de uma estrategia de
advocacia e os seus principais tipos de ac96es, analisando igualmente as adversidades
esperaveis no actual contexto social e polftico caracterizado como conservative era.
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5. Estas sao apen as algumas das muitas paginas que pode encontrar na Internet
dedi cad as as questoes da advocacia social. Do mesmo modo uma pesquisa tematica
pode permitir o acesso a artigos desenvolvidos sob re a materia como eo caso do
conjunto de papers disponfveis no site daAMERICAN COUSELING ASSOCIATION
(endere~o: www.couseling.org/conference/advocacy). Entre os varios materiais
disponibilizados encontra-se urn artigo intitulado Domestic Violence: the case for
social advocacy que nao so desenvolve urn conjunto de estrategias para a advocacia
social em situa~oes de violencia domestica como apresenta uma listagem bibliografica importante sobre a tematica ea indica~ao de urn conjunto de organiza~oes americanas que intervem neste domfnio.

A este prop6sito merece igualmente destaque o site VICTIM ASSISTANCE
ONLINE (www.vaonline.org) relativo a uma rede internacional de pessoas e organizay6es de apoio a vitima.
Sugestoes e comentarios para: fnbranco@mail.telepac.pt_,_

Notas
Utilizando para o efeito coma vimos en numeros anteriores, um motor de busca (entre outros: YAHOOwww.yahoo.com; ALTAVISTA- www.altavista.com;) ou recorrendo a outros dispositivos de busca comoo
APPLE SHERLOCK, ou ainda fazendo uso, caso seja utilizador do Microsoft Internet Explorer, ao recurso
Procurar.
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