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Novos percuros – respostas fáceis para problemas difíceis. Manual
Projeto InPath, 2013
Este Manual surge no âmbito do Projeto IN PATH – Percursos Inteligentes para uma Melhor
Inclusão que pretendeu desenvolver um recurso de aprendizagem para assistentes sociais e
educadores de adultos que lidam com indivíduos sem qualificações ou com baixas
qualificações. Neste sentido, o Manual irá fornecer ao utilizador exemplos de como reconhecer
e trabalhar com diferentes inteligências (inteligências múltiplas) identificadas pelo Professor
Howard Gardner, aplicando a teoria ao objetivo especifico de promover o desenvolvimento de vários tipos de
competências.

Revista Rediteia nº46.2013
Prop. EAPN Portugal
Tema: Bem-estar infantil.

FOCUSSOCIAL, nº2, dez. 2012
Dir. Pe. Jardim Moreira
Dossier: “Envelhecer ativamente é um dever de cidadania” | Um tiquetaquear | Balanço do
Ano Europeu
Outros destaques: Grande entrevista com D. Jorge Ortiga; Família em Tempo de Crise; De
que falamos quando falamos de Fundos Estruturais; Cooperação e Educação para o
Desenvolvimento: os desafios da atualidade, etc.

Guia para o desenvolvimento das mulheres ciganas: perspectiva psico-emocional e
desenvolvimento profissional
Autora: Lorena Moro Da Dalt
EAPN Portugal 2012.
Este Guia pretende dar continuidade a um conjunto de atividades e de iniciativas que a EAPN
Portugal tem vindo a desenvolver para potenciar o exercício da cidadania e a integração plena
na sociedade das comunidades ciganas, particularmente, a plena participação da mulher
cigana em todos os níveis da sociedade.

Sistema Nacional de Acolhimento de Crianças e Jovens
Autora: Maria João Leote de Carvalho
Fundação Calouste Gulbenkian, 2013
Esta publicação pretende dar a compreender o sistema de proteção do Estado a crianças e
jovens cuja última garantia de segurança e defesa de direitos está no afastamento da família
de origem. Sistema Nacional de Acolhimento de Crianças e Jovens da autoria de Maria João
Leote de Carvalho, faz um enquadramento legal e explica os diferentes conceitos e terminologias utilizados no
âmbito deste complexo sistema, alicerçado na Convenção sobre os Direitos da Criança, a Constituição da
República Portuguesa, o Código Civil Português e a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. O livro
responde de forma simples, mas sustentada, a questões como a diferença entre crianças em risco e crianças em
perigo, que situações ou comportamentos podem levar à sinalização por parte das Comissões de Proteção ou que
medidas de promoção e proteção existem até à retirada total da criança ou jovem do seio da família. Há ainda
lugar a comparações com outros sistemas de acolhimento a nível europeu e a uma caracterização da população
institucionalizada.

Proceedings Cive Morum 2013. Internacional Congress
Eds. Hernâni Veloso Neto e Sandra Lima Coelho
2013.
Esta publicação reúne as atas do Congresso Internacional CIVE MORUM em áreas temáticas
como o consumo responsável, a democracia e a participação cívica, os direitos humanos, a
relação ética e economia, a multiculturalidade, a preservação do património cultural e
ambiental, a responsabilidade social das organizações e a inclusão social.

Roteiro Social Pela Igualdade do Município de Gondomar.
Ed. Câmara Municipal de Gondomar, 2010.
O Roteiro da Ação Social do Município de Gondomar, surge da necessidade de reunir toda a
informação, relativa às respostas sociais distribuídas pelo Município, nas diversas áreas do
tecido social, de forma a promover o conhecimento e a divulgação dos serviços e
equipamentos existentes.

Marketing contra a Pobreza
Autores: Philip Kotler e Nancy Lee
Editor: Bookman, 2010.
A obra propõe a utilização de ferramentas de marketing para enfrentar as dificuldades
impostas pela pobreza e promover uma mudança social. Para exemplificar o poder do
marketing no combate a pobreza, as ferramentas utilizadas são a teoria das trocas, a
segmentação de mercado e a competitividade, que funcionam como instrumentos de auxílio
aos pobres. Além disso, os autores avaliam propostas e sugerem um novo paradigma para atingir melhores
resultados por meio de diversos estudos de caso, que ilustram os argumentos apresentados na obra.
“Compreender o problema da pobreza e as possibilidades de solução é um dos caminhos que levam a erradicação.

Os setores precisam entender seus papéis e executá-los para obter bons resultados e isso é possível por meio de
análises da atualidade e das ferramentas de marketing” afirma o autor Philip Kotler.

SPSS – Guia Prático de Utilização , 8ª Edição
Autoras: Alexandre Pereira, Teresa Patrício
Ed. Sílabo, 2013.
O SPSS é uma poderosa ferramenta informática que permite realizar cálculos estatísticos
complexos e visualizar, em poucos segundos, os resultados. Não obstante, dois óbices
interpõem-se entre os desejos do utilizador e o seu objetivo: saber que teste estatístico
utilizar para responder às suas questões e interpretar corretamente os resultados do cálculo
estatístico efetuado. O presente trabalho pretende responder a esses dois problemas. Dá exemplos práticos de
utilização de diversos testes estatísticos, explicitando os seus princípios de utiliza-ção e apresenta uma
interpretação sucinta dos resultados obtidos. Estes exemplos são complementados, no final de cada capítulo, com
exercícios propostos, que se encontram em parte resolvidos. Nos três primeiros capítulos faz-se uma introdução à
utilização do programa. Os seguintes abordam o tratamento de dados em áreas como a transformação de dados,
séries de dados temporais, comparação de grupos de casos, análise fatorial, análise de consistência interna,
regressão linear, cruzamento de variáveis, testes t, ANOVA, testes não paramétricos, análise de clusters e análise
discriminante. Discute-se o desenho de questionários e a realização de inquéritos na Internet. O último é dedicado
a uma descrição das funcionalidades de impressão.

Impulso Positivo. nº17, set./out. 2013 e nº 18, nov./dez. 2013
Dir. Raquel Campos Ferreira.
Tema: Direitos humanos (nº17)
Tema: Fome e segurança alimentar (nº18)

Escolhas, nº26, 2013
Prop. Programa Escolhas
Dossier: Qualificação empregabilidade e emprego
Disponível para download em:
http://issuu.com/comunicacaope/docs/revistaescolhas_03_set_digital

Sociedade e Trabalho nº42, setembro/dezembro 2010
Ed. Ministério da Solidariedade e Segurança Social. Gabinete de Estratégia e Planeamento.
A revista reúne artigos como: “Pequenas coisas”: Gerindo o homoerotismo no local de
trabalho” de Ana Maria Brandão; A construção de um sistema de avaliação e acompanhamento
das medidas de formação profissional” de Cristina Taveira, Margarida Moura Pité; “Os
cuidados à família na legislação do trabalho – Da lei à prática” de Maria Josefina Leitão, entre
outros.
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