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Novas Aquisições
Tomar a palavra: olhares e falas de mulheres ciganas portuguesas sobre a família e o trabalho
AMUCIP. Seixal, 2006
Este livro de histórias de vida deu a oportunidade às mulheres ciganas de “tomarem a palavra”, ouvindo,
sentindo, entendendo mentalidades que fazem parte da nossa realidade, mas com formas diferentes de dizer e
de sentir. O objectivo foi dar a compreender à sociedade maioritária como decorre a vida quotidiana da mulher
cigana, quer a nível familiar quer profissional.

Livro negro sobre a pobreza no distrito do Porto

Bloco de Esquerda
BE, Porto, 2008.
Esta publicação reúne os resultados de um ano de investigação realizada no distrito do Porto sobre a situação
da pobreza. Foi feita uma recolha e análise das estatísticas disponíveis, recolhidos depoimentos e numa fase
posterior, extraídos os traços marcantes da situação, lançando uma série de propostas de acção e de combate.
Este livro é considerado pelo autor como uma obra aberta que não termina com a sua edição.

Plano Nacional de Emprego (2005-2008): relatório de acompanhamento 2007
Coord. do GEP / MTSS. Lisboa, 2007.
Celta Editora, Lisboa, 2007.
Publicação bilingue (port/ingl) que faz o balanço de dois anos de PNE.

Nas margens do Tâmega: mercado de trabalho, pobreza e exclusão: interacções e intervenções
Quaternaire Portugal
Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal. Porto, 2008.
Esta publicação, editada no âmbito da Presidência Portuguesa da UE, apresenta algumas das linhas mestras da
política social portuguesa na área do emprego e formação, relações laborais, protecção social e solidariedade. É
ainda dado destaque às políticas sociais na área da igualdade de oportunidades e família.

Do bando para as margens: contributos para o estudo do sistema “criança-rua” e da sua relação com a delinquência
juvenil
Adelino Antunes
Escola Técnica Profissional de Lisboa, 2007.
Este livro oferece uma oportunidade para pensarmos a rua, os contextos de socialização da criança, e o nosso
contributo para uma intervenção adequada e atempada, capaz de facilitar a aquisição da dignidade social e
humana para crianças e jovens “de rua”.
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Distribuição do rendimento, desigualdade e pobreza
Carlos Farinha Rodrigues.
Almedina. Coimbra, 2007.
Distribuição do Rendimento, Desigualdade e Pobreza: Portugal nos anos 90, proporciona ao leitor uma análise
aprofundada sobre a distribuição do rendimento em Portugal e de como esta se alterou ao longo dos anos 90
do século XX.

Baixas qualificações em Portugal

Coord. GEP. Lisboa, 2007
O presente estudo procura abordar a problemática das baixas qualificações em Portugal numa perspectiva
multidimensional.

Melhorar a coesão social: guia de boas práticas para a cidadania e o relacionamento de pessoas, instituições e
comunidades ciganas e não ciganas
AMUCIP. Seixal, 2007
Tendo por base o projecto de cidadania "P'lo sonho é que nós vamos", este guia, tem como objectivo contribuir
para o aumento da coesão social em Portugal, proporcionando um relacionamento integrado entre pessoas e
comunidades ciganas e não ciganas. A obra está estruturada em 4 pilares/4 boas práticas: 1.º Pilar conciliação da actividade profissional com a vida familiar e o percurso escolar: o "espaço para apoio à
conciliação; 2.º Pilar - trabalho remunerado: exploração de caminhos para a inserção profissional de pessoas
ciganas; 3.º Pilar - empoderamento: "formação para pessoas ciganas"; 4.º Pilar - cidadania: "formação agentes sociais",
"tertúlias de troca de saberes" e "informação para a cidadania".

Inclusão social no dealbar do século XXI: o caso da região norte. Actas da IV Semana de Serviço Social
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais da UCP (Braga), 2006.
Esta publicação tem como finalidade divulgar as intervenções que tiveram lugar durante a IV Semana de Serviço
Social e proporcionar uma troca de reflexões potenciadoras de pistas de actuação futura no domínio da
inclusão.

Projecto SER: voluntariado académico no meio rural
Coord. Sónia Faria de Carvalho
Centro de Estudos e Desenvolvimento do IPB – Vasco da Gama, Beja, 2007
Esta publicação surge no âmbito do Projecto SER e apresenta em quatro capítulos: um enquadramento histórico
do fenómeno do voluntariado em Portugal, a importância da participação associativa e voluntariado jovem na
Europa e em Portugal, os factores motivacionais, os benefícios, custos, dificuldades e barreiras à prática do
voluntariado e finalmente a pertinência do Projecto e os resultados obtidos através do estudo realizado.

Desenvolvimento humano e envelhecimento
António Manuel Fonseca
Climepsi Editores, Lisboa, 2005.
Ao longo deste livro desenrolam-se as teorias do desenvolvimento, exaustivamente explicando passo a passo a
construção de um modelo de envelhecimento que é em si mesmo um processo adaptativo. A visão positiva
sobre o envelhecimento e o ser idosos é assumida como um fio condutor ao longo de todo o livro, dando
relevo à experiência individual, sublinhando a heterogeneidade, a plasticidade, bem como a capacidade de
reserva do indivíduo ao longo do processo de envelhecimento.
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Envelhecer em Portugal: psicologia, saúde e prestação de cuidados

Coord. Constança Paul e António M. Fonseca
Climepsi Editores, 2005.
A tendência para o crescimento da população idosa é um dos traços mais marcantes na sociedade portuguesa
actual. Esta nova ordem social comporta inevitavelmente uma série de implicações cuja extensão e intensidade
vamos apreendendo aos poucos. Este livro é o reflexo disso mesmo, ensaiando uma aproximação ao
envelhecimento numa tripla perspectiva: a da psicologia, a da saúde e a da prestação de cuidados.

Cidade Solidária
(nº 19, 2008)
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Destaque: Envelhecimento – descobrir novos caminhos

Dirigir: revista para chefias
(nº101, Jan. – Março 2008)
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Destaque: Marketing e comunicação
Separata – Como se constrói a imagem de uma empresa ou produto

Revista Crítica de Ciências Sociais
(nº80, Março 2008)
Centro de Estudos Sociais, Coimbra.
Destaque: Epistemologias do Sul

Revista Sociedade e Trabalho
(nº34, Jan. a Abr. 2008)
GEP. MTSS, 2008
Destaque: - Inovação social e o modelo de intervenção “Equal”
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