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Novas Aquisições

Cidade Solidária, nº 23, ANO XIII 2010
Revista da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Destaque: Empreendedorismo Social – Competitividade e Inovação

Resumo: Empreendedorismo Social: Inclusão e Sustentabilidade / Estruturas de Apoio à
Iniciativa Local / Da Protecção à Inclusão / Envelhecer bem com as Tecnologias de Informação
e Comunicação / Burnout e Engagement: Lidar com o Stress na Saúde..

Download: http://www.scml.pt/default.asp?site=revista

pretextos
textos , nº 37, Março 2010
Revista do Instituto da Segurança Social, I.P
Destaques:
Destaques: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados / RSI e Reforço de Cidadania
/ VIA Segurança Social - Balanço de um Ano de Actividade / Orçamento Participativo / Novo
Regime Especial de Protecção na Invalidez / Ano Europeu de Combate à Pobreza e à
Exclusão Social / Compromisso com a Excelência / Aprovação das Candidaturas do
PNAECPES / Balanço do Programa Ser Criança / Direitos das Crianças e Comunicação Social .

Download: http://195.245.197.196/left.asp?05.18.08.01

Gitanos: Pensamiento Y Cultura, nº 53-54, Março-Junho 2010
Revista da Fundación Secretariado Gitano
Dossier: El Globo., nº12 – Avances insitucionales y retos de futuro de la población gitana. Una
vison Europeia

Download: http://www.gitanos.org/revista_gitanos/53_54/index.html
Notícias, nº 83, Junho 2010
Revista da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
Tema de capa:
capa: Cidadania em defesa da igualdade
“Os progressos nas relações de género e as mudanças nas condições de vida das mulheres
são indesmentíveis, mas verifica--se a persistência de práticas de segregação geradoras de
pobreza, de exclusão económica e social. São obstáculos ao pleno exercício da cidadania,
que violam direitos humanos fundamentais.(…)”.

Download: http://195.23.38.178/cig/portal/bo/documentos/noticias_83_baixa.pdf
Boletim Informativo, nº 81, Junho 2010
ACIDI, I.P.
Tema de capa:
capa: Ciganos: para quando uma verdadeira integração? Inclui vários artigos
dedicados a esta temática.

Download: http://www.acidi.gov.pt/docs/2010/publicacoes/BI/81/100712_BI_ACIDI81br.pdf
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MAG,, nº 132, II 2010
20
MAG
Revista da European Anti Poverty Network
Tema de capa: Migration: a question of survival – an increasingly negative perception of
migrants.

Download:
http://www.eapn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1728%3Anew-issueof-eapns-mag-migration-a-question-of-survival&catid=41%3Aanti-poverty-magazine&Itemid=83&lang=en

Sociedade e Trabalho, nº39, Abril 2009
Revista do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social – Gab. de Estratégia e
Planeamento
Destaques:
Destaques Partilhar experiências e construir a solidariedade / Movimento vida
independente. Rumo a uma cidadania activa: soluções concretas, direitos reais!

Download: http://www.gep.mtss.gov.pt/edicoes/revistasociedade/39.php

Transnational catalogue of intervention options for young polydrug users.
ed. by Cibin Mauro et.al, Projecto SEID, 2010. (contém CD)
Editada no âmbito do Projecto SEID (Strategic European Inventory on Drugs) esta publicação
oferece aos profissionais, da área da toxicodependência, uma visão geral da potencial
transferabilidade de modelos de intervenção de um país para o outro.

Download: http://www.seidproject.eu

Etnografia e produção do conhecimento: reflexões críticas a partir de uma investigação com
ciganos portugueses.
Maria José Casa-Nova, ed. ACIDI, 2009.
Editada pelo ACIDI, no âmbito da Colecção Olhares, esta publicação tem como objectivo
“contribuir para o conhecimento de formas e processos de construção de conhecimento
científico, compreensão e interpretação dos processos de reprodução e produção cultural de
uma comunidade pertencente ao grupo sócio-cultural cigano.”

Download: http://www.ciga-nos.pt/Default.aspx?tabindex=8&tabid=15
Linhas de orientação para a qualificação organizacional de organizações sociais sem fins
lucrativos.(LOQO)
Coord. Carlos Azevedo et. al, REAPN, 2008.
Esta publicação surge no âmbito do projecto ACREDITAR – Agência de Consultoria Social e
tem com principal objectivo apoiar a qualificação das organizações sociais sem fins
lucrativos através de um conjunto de condições e percursos (experimentados, analisados e
avaliados), bem como complementar os referenciais normativos em vigor.

Envelhecimento activo: mudar o presente para ganhar o futuro.
Coord. Constança Paúl e Paula Cruz, REAPN, 2009. (contém CD)
Esta publicação resulta do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho do Envelhecimento
Activo (dinamizado pela REAPN). “A produção do conhecimento em torno do envelhecimento,
a criação de espaço para a participação efectiva das pessoas idosas, o envelhecimento activo
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e o combate à pobreza enquanto prioridade política, os incentivos ao trabalho em rede e à solidariedade intergeracional são algumas das mensagens e recomendações do grupo”. Este documento deve ser encarado como
um instrumento de trabalho no qual todos podemos ter um papel activo na sua operacionalização.

Methodology experience expert in poverty and social exclusion: foundations, training and
operation.
Frans Spiesschaert, De Link VZW, 2005.
Esta publicação aborda a metodologia dos peritos de experiência no âmbito da pobreza e da
exclusão social, fundamentando a pertinência desta metodologia e dando a conhecer os
conteúdos formativos inerentes à preparação destes peritos.

L’Observatori Catalá de la pobresa, la vulnerabilitat i la inclusió social: fonamentos i
precedents europeus.
Coord. Jordi Estivill, Institut Catalã d’Assistència i Serveis Social, 2010.
Esta publicação surge como a compilação dos contributos do seminário europeu (Barcelona,
2008), incluindo um apresenta-se do observatório catalão sobre pobreza, vulnerabilidade e
inclusão social. Assume-se também como uma contribuição para o desenvolvimento da Rede
Europeia de Observatórios Locais e Regionais.

Competências.
Coord. GEP / Centro de Informação e Documentação, MTSS, 2010.
“(..) Trata-se de um conjunto heterogéneo de abordagens que reflecte a complexidade da
temática e a riqueza que pode decorrer do trabalho que anonimamente se desenvolve,
aprofundando perspectivas e consumando práticas a nível sectorial e das organizações, que
é o terreno onde a gestão e adaptação de competências pode vingar, com resultados
enriquecedores para a qualidade do emprego”.

Combating poverty and social exclusion: a statistical portrait of the European Union 2010.
European Commission.
Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010.
A Cimeira de Lisboa (2000) lançou o desenvolvimento de um conjunto de indicadores que
podem ser utilizados para medir o progresso em relação à pobreza e exclusão social na UE,
analisando a sua evolução em relação a um conjunto de metas. Esta publicação inclui estes
indicadores, juntamente com dados estatísticos que salientam vários aspectos da pobreza e
da exclusão social.

Redes sociais: experiências, políticas e perspectivas.
Org. Alcides A. Monteiro e Fernando Bessa Ribeiro
Humus, Universidade do Minho, 2008.
“Tendo como elemento agregador as redes sociais vistas a partir de diferentes posições
teóricas e institucionais, a obra pretende contribuir para o debate crítico sobre a pobreza e a
exclusão social, equacionando causas, apresentando experiências e caminhos.”
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Headway: improving social intervention systems for victims of trafficking.
Ed. Gabriele Reiter
Project Leading Partners, 2007.
Esta publicação contém os principais resultados alcançados pela parceria do Projecto

Headway (6 países, incluindo Portugal) que trabalharam em conjunto no sentido de
implementar um projecto que visava desenvolver instrumentos e modelos por forma a
melhorar e a fortalecer as medidas de apoio às vítimas de tráfico e monitorizar este tráfico e
os serviços de apoio disponíveis para as vitimas.
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