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Novas Aquisições
Mircroempreendedorismo em Portugal: experiências e perspectivas

Coord. José Portela
Inscoop, Lisboa, 2008.
Esta obra reproduz o relatório final do “Estudo de Avaliação Prospectiva do Microempreendedorismo em Portugal”
cuja entidade promotora foi o INSCOOP. O território de análise cobriu todo o continente, utilizando sobretudo
metodologias de natureza qualitativa e as respostas aos objectivos através da realização de várias actividades que passaram por
um enquadramento teórico, pela inquirição de 70 microempreendedores, pela realização de 12 estudos de caso e pela recolha e
análise da experiência e visão de 15 organizações nacionais que apoiam, com diferentes meios e modos, o empreendedorismo.
Revista da Misericórdia
(nº15 Junho 2008)
Irmandade da Sta. Casa da Misericórdia de Santo Tirso.
Destaque: Qualidade

Ousar vencer: violência sobre as mulheres na família: guia de boas práticas

Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Lisboa, 2005.
Esta publicação surge no âmbito do projecto “Ousar Vencer” e reúne um estudo jurídico-legal sobre o crime de
maus-tratos conjugais e os diplomas legais aplicáveis, um formulário processual e algumas indicações práticas.

Um olhar sobre a pobreza: vulnerabilidade e exclusão social no Portugal contemporâneo

Coord. Alfredo Bruto da Costa
Gradiva. Lisboa, 2008.
Este estudo põe em evidência que a pobreza, enquanto problema persistente da sociedade portuguesa, exige
soluções que dependem não apenas de políticas sociais, certamente indispensáveis, mas também da política
económica.

Guia de motivação para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres ciganas
REAPN, 2008.
Este manual, originalmente editado pela Fundación Secretariado Gitano e traduzido pela REAPN, integra um
conjunto de materiais dirigidos particularmente às mulheres ciganas no sentido de promover e fomentar a sua
participação nas comunidades de que fazem parte e na sociedade em geral.
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Nós os ciganos

Câmara Municipal de Lagoa, 2008.
Este livro pretende contrariar e atenuar as condutas discriminatórias face aos ciganos, fomentando a
multiculturalidade e a coesão dos diversos grupos sociais, fomentando uma maior coesão social através do
conhecimento sobre esta etnia, com um olhar específico para aqueles que vivem no concelho de Lagoa.

O poder local em tempo de globalização: uma história e um futuro
Coord. Fernando Taveira Fonseca
Imprensa da Universidade, Coimbra, 2005.
Reúnem-se nesta obra os contributos de diversos especialistas expressamente convidados a reflectir, em
reunião científica, sobre as implicações do fenómeno da globalização na vida e no exercício do poder, no seio
das comunidades locais. Esta publicação pretende ser um contributo para a tomada de consciência dos
desafios que se colocam às comunidades locais no que toca à gestão dos seus recursos, à preservação da sua
identidade e ao reforço da sua coesão interna, num contexto de abertura ao mundo e de inteligente aproveitamento das
múltiplas potencialidades que ela traz consigo.

Pretextos
(nº 29, Março 2008)
Instituto da Segurança Social IP
Destaques: Factores de pobreza e exclusão social, Evolução da Rede Nacional de Cuidados Integrados,
Complemento Solidário para Idosos; sites – interculturalidade.

Boletim Informativo
(nº 62 Jul./Ago. e nº 63 Set. 2008)
ACIDI, Lisboa.
Destaques: Promover o diálogo intercultural, Plano para a Integração de imigrantes: um balanço
positivo, Apoiar o Consumidor imigrante, A Imigração na TV; Bibliografia temática.

Cidade Solidária
(nº20, 2008)
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Destaque: Pobreza: intervir para mudar

Manual de boas práticas: um guia para o acolhimento residencial das pessoas em situação de deficiência – Para
dirigentes, profissionais, residentes e familiares.
ed. Instituto da Segurança Social, I.P.
O objectivo da qualidade de intervenção, traduzido em reflexões e propostas de práticas que, tendo sempre
presente o respeito à pessoa com deficiência e o principio da Igualdade dos Direitos na diferença, aposte na
promoção da sua autonomia e valorização da sua capacidade para a participação efectiva na construção da
sua sociedade inclusiva e solidária.
Este Manual estrutura-se em três partes: organização de pessoas para pessoas, mudar de casa, mudar de vida? e organizar a
casa.
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Annual report 2007.
ed. Fundación Secretariado Gitano
Relatório de Actividades de 2007, onde foi dado um destaque especial ao Ano Europeu de Igualdade de
Oportunidades para Todos.

Medir a integração: o caso de Portugal.
ed. OIM, 2008.
Esta publicação resulta do relatório final do projecto transnacional M.I.T.I – Índice Territorial de Integração dos
Imigrantes co-financiado pela Comunidade Europeia. Este projecto envolveu um estudo comparativo dos
diferentes níveis de integração socioeconómica de imigrantes de países terceiros, abrangendo áreas geográficas
diferentes em cada país parceiro. O objectivo foi dotar os decisores políticos de uma ferramenta com suporte
científico para apoiar as tomadas de decisão e governança sobre o fenómeno complexo da integração.

L’économie politique.
(nº 39, Julho 2008)
Destaque: Pour un nouveau modèle de consommation

Viver com a dose diária em Portugal: análise sobre acesso e adesão dos utilizadores de droga que vivem com VIH em
tratamento anti-retroviral.
Luís Fernandes
Abraço, 2007.
Esta publicação incorpora, para além de uma introdução e conclusões europeias, a relatório final da investigação
portuguesa do Projecto Living with the daily dose: comparing national policies and practices to improve de
access and adherence o HIV-infected drug users to antiviral treatment.

Sintrenses ciganos: uma abordagem estrutural – dinâmica
org. José Gabriel Pereira Bastos, com a col. André Clareza Correia e Elsa Rodrigues
Câmara Municipal de Sintra, 2007.
Consciente de que o aprofundamento da realidade se afigura como um primeiro passo na inversão do contexto
actual em direcção à inclusão social das comunidades ciganas, a Câmara Municipal de Sintra promoveu o
presente estudo sobre estas comunidades residentes no concelho. Com a sua publicação espera poder
contribuir para a reflexão sobre o tema que tem passado à margem das atenções da generalidade dos
portugueses.
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