BOLETIM BIBLIOGRÁFICO
Centro de Documentação e Informação _ EAPN Portugal
Nº11 _ julho_ setembro 2012

Guia Metodológico .
Ed. EAPN Portugal, 2011
Esta publicação resulta da tradução do Guia Metodológico para promover a participação

social, editado pela EAPN Espanha. Este Guia pretende ajudar as entidades e os
profissionais, que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social, a promover
a sua participação nas próprias organizações e na sociedade em geral de forma a exercerem
o seu direito de cidadania.

Um retrato das ONG de solidariedade social em Portugal
Autores: Fátima Veiga, Paula Cruz, Elsa Pegado, Sandra Saleiro
Porto, EAPN Portugal, 2011.
Esta publicação resulta de uma investigação realizada em parceria pela EAPN Portugal e o
CIES-IUL sobre as organizações não governamentais em Portugal. Os fenómenos dos novos
pobres, dos trabalhadores pobres, da pobreza extrema, adquirem hoje nuances diversas e
exigem da parte das ONG respostas sociais inovadoras, emergentes e simultaneamente
estratégias de atuação multissectoriais.

FOCUSSOCIAL. Revista de Economia social, nº1, maio 2012
Dir. Pe. Agostinho Jardim Moreira
EAPN Portugal, 2012.
Dossier: Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações

Positividade: intervenção com pessoas idosas

Liliana Oliveira Ribeiro, Randy R. Ferreira, Margarida Pedroso de lima.
Porto, Impulso Positivo, 2012.
O livro POSITIVIDADE vai além do programa, explorando também o fenómeno do
envelhecimento, a importância da prevenção e da avaliação (já que sem avaliação, fica por
saber o valor de determinada intervenção). É também explorado um olhar positivo sobre o
envelhecimento, uma perspetiva que procura demonstrar que a felicidade pode aumentar
com a idade, que as pessoas idosas parecem experienciar emoções mais complexas ou
que existem fatores relacionados com o bem-estar que se mantêm ao longo dos anos,
sendo comuns em todas as idades (por exemplo, a satisfação com a relações
interpessoais).

Actuar ante la exclusión : análisis, políticas y herramientas para la inclusión social
Coord. Germán Jaraíz Arroyo, Caritas: Fundación FOESSA, Madrid, 2009.
Analisa em profundidade o desenvolvimento das políticas de inclusão e seus efeitos em
Espanha. Este livro está dividido em quatro grupos principais: reflexões sobre políticas sociais
e sobre como abordar o fenómeno das políticas de exclusão; o estado atual das políticas; a
relação entre a política social e a intervenção social, incluindo diversas iniciativas e
experiências práticas sobre a inclusão social

Diagnóstico da população imigrante no concelho de Castelo Branco: desafios e potencialiades
para o Desenvolvimento Local
Coord. Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento de Castelo Branco / Centro de
Estudos Sociais – Universidade da Beira Interior
Ed. ACIDI, 2011.
Este estudo tem como objetivo melhorar o conhecimento sobre as comunidades imigrantes
residentes em Castelo Branco, as suas necessidades e problemas de integração, assim como
o reconhecimento das suas capacidades e

contributos

para o concelho.

Disponível

para download:

http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Col%20Portugal%20Imigrante/05.CasteloBranco.VF.pdf

Foro de debate 1: pobreza y voluntariado
Coord. José Manuel Fresno
Ed. EAPN Espanha, 2012
Esta publicação reúne contributos de vários especialistas na matéria provenientes de
entidades sociais, da administração pública, das universidades e dos meios de comunicação
que nos dão diferentes visões e realidades sobre o voluntariado e a sua dimensão social.

Cidade Solidária, nº27
Revista da Santa Casa da Misericordia de Lisboa
Tema de capa: Solidariedade entre gerações
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