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Crise, imigração e mercado do trabalho em Portugal: retorno, regulação ou resistência?
Autores: João Peixoto, Juliana Iorio
Ed. Principia, 2011
Este livro foi publicado no quadro do Fórum Gulbenkian Migrações foi recentemente publicado
Escolhido o tema do impacto da crise económica sobre os imigrantes e seus descendentes,
nomeadamente no que diz respeito à sua situação laboral e condições de vida, o Fórum
Gulbenkian Migrações promoveu três workshops, em Maio de 2010, sobre “Imigração, retorno
e reemigração”, “Emprego, desemprego e políticas sociais”, e “Os impactos sociais da crise
entre os imigrantes”. Os encontros reuniram indivíduos de diversos enquadramentos institucionais, e são os
resultados e as propostas/recomendações destes workshops que agora se publicam. Estruturado em três
temáticas – fluxos, mercado de trabalho, e impactos sociais da crise – o livro expõe as tendências recentes de
evolução dos fluxos migratórios (imigração, retorno e reemigração), de funcionamento do mercado de trabalho,
das políticas sociais e dos impactos sociais da crise.

Diagnóstico da população imigrante em Portugal: desafios e potencialidades.
Coord.: Jorge Macaísta Malheiros
ed. ACIDI, 2013.
“O presente estudo é uma ferramenta essencial no aprofundamento do conhecimento
sobre a situação imigratória em Portugal, quer do ponto de vista das caraterísticas
sociodemográficas dos imigrantes não comunitários, quer da situação em termos de
trajetórias,

integração

e

discriminação”.

Disponível

em

formato

digital

em:

http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Col%20Portugal%20Imigrante/EstudoNacional_Web.pdf

Violence in Transit. Relatório de Investigação Portugal: S. Bento no coração da cidade do
Porto: uma abordagem etnográfica à estação ferroviária.
Coord. Carlota Quintão
ed. EAPN Portugal, 2012.
Esta publicação enquadra-se no projeto transnacional Violence in Transit cujo objetivo era
o de investigar e experimentar modelos de intervenção sobre fenómenos de violência
juvenil em locais de transporte de passageiros, ou outros de mobilidade de pessoas,
nomeadamente estações ferroviárias em centros urbanos. Esta investigação assume a
configuração de um estudo etnográfico que se estrutura em três pontos: o primeiro dá
conta do desenho e percurso da investigação, o segundo apresenta os resultados da análise empírica e o último
apresenta as conclusões e pistas para as fases subsequentes do projeto.

Mulheres, homens e envelhecimento. Um guia para serviços de ação social.
Coord.: Heloísa Perista; Pedro Perista
GIC, Lisboa, 2012.
Este Guia apresenta-se organizado em duas partes: a primeira, de cariz genérico, apresenta
alguns dados sobre a situação de mulheres e de homens idosos em Portugal, esclarecendo
alguns conceitos básicos e técnicas de ação social, atendendo às modalidades da sua
intervenção.

Shared social responsibility: putting theory into practice.
Council of Europe, Estrasburgo, 2012
Estas reflexões sobre a partilha de responsabilidades sociais, como proposto pelo Conselho
da Europa, abrem caminho para afirmar conceitos e formas de comportamento que, embora
reconhecendo as diferenças de status e autoridade, pode, no entanto, promover múltiplas
oportunidades para a deliberação, tomada de decisões conjuntas, a cooperação e
reciprocidade entre as partes interessadas. Se quisermos evitar o conflito e destruição em
face da crescente interdependência, é fundamental reformular as escolhas sociais atuais,
garantindo que a justiça social intergeracional e ambiental, centra-se nas responsabilidade social partilhada.
Defendendo uma abordagem de responsabilidade social partilhada, esta publicação irá contribuir para o debate
social e alertar os cidadãos para a necessidade de desenvolver oportunidades para intercâmbios multi-setoriais,
multi-dimensionais e multi-stakeholders, decisão e ação, proporcionando as mesmas oportunidades aos mais
fracos e aos mais fortes e colocando a ênfase no acesso igualitário numa perspetiva a longo prazo.
Disponível para download em: http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/trends_en.asp

Redefining and combating poverty. Human rights, democracy and common goods in today’s
Europe
Council of Europe, Estrasburgo, 2012.
A crise económica e financeira levou à perda de milhões de empregos e criou um clima de
insegurança para aqueles que ainda têm emprego. A instabilidade económica levanta
tensões sociais, agravando a xenofobia, por exemplo. No entanto, a crise económica e
financeira pode ser uma oportunidade para repensar o sistema económico e social como um
todo. De facto a pobreza nas sociedades modernas, nunca foi uma questão exclusivamente
de falta de riqueza. É assim urgente reconsiderar um novo discurso sobre pobreza. Na
prossecução deste objetivo, o Conselho da Europa editou esta publicação no âmbito do projeto “Human rights of
people experiencing poverty”.
Disponível para download em: http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/trends_en.asp

Mais cidadão.
Comissão Europeia: Bruxelas, 2013.
Esta brochura permite divulgar a Cidadania Europeia, aprofundar com exemplos práticos o
seu significado e alcance, e ainda aproximar os cidadãos daquelas que são as instituições
que os servem na União Europeia.

Agenda dos cidadãos da UE. Os europeus têm uma palavra a dizer
Comissão Europeia: Bruxelas, 2013.
Nesta brochura são apresentadas as principais conclusões da consulta sobre
Cidadania Europeia no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos 2013.
Na consulta pública online, os cidadãos afirmaram-se muito ligados aos seus direitos
na EU, mas também destacaram que há ainda um longo caminho a percorrer. Para
além de identificarem os problemas, apresentam igualmente soluções e esta brochura enumera alguns dos
principais

pontos

destacados.

O

relatório

completo

pode

ser

acedido

em:

http://ec.europa.eu/justice/report_eucitizenship_consultation.pdf.

Relatório da Amnistia Internacional 2013. O estado dos direitos Humanos no mundo.
AI, 2013.
Este Relatório documenta o estado dos direitos humanos em 159 países e territórios
durante 2012. A versão portuguesa contém um texto introdutório do Secretário-geral a
AI, Salil Shetty, e cinco panoramas regionais: África, Américas, Ásia-Pacífico, Europa-Ásia
Central e Médio Oriente e Norte de África. Engloba ainda a informação relativa aos países
de língua portuguesa e a Guiné Equatorial

Gitanos: pensamiento e cultura. Nº664-65, marzo 2013
Revista Trimestral de la Fundación Secretariado Gitano
Dossier: Hitos para la FSG y la comunidad gitana
Disponível para download em: http://www.gitanos.org/revista_gitanos/64_65/index.html

Impulso Positivo. nº15, maio/junho 2013 e nº 16, Julho/Agosto
Dir. Raquel Campos Ferreira.
Tema:Angariação de fundos (nº15)
Tema: Cooperação e Desenvolvimento (nº16)

AntiPovertyMAG, Nº139 2013
Dir. Barbara Helfferich
Prop. EAPN
Dossier: Welfare States and Democray: from reality do utopia?
Disponível para download em inglês ou francês em:
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/anti-poverty-magazine/eapnmag-is-out-welfare-states-and-democracy-from-reality-to-utopia

Escolhas, nº25, 2013
Prop. Programa Escolhas
Dossier: Ano Europeu do Cidadão
Disponível para download em:
http://issuu.com/comunicacaope/docs/revistaescolhas_junho2013_issuu_1_

Revista Dirigir & Formar, 3 abr./jun. 2013
Prop. Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I.P.
Tema de capa: Economia social
Disponível para download em:
http://documentosiefp.iefp.pt/Revista_Formar_Dirigir/2013/DF_N_03.pdf
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