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A cidade incerta. Barómetro do Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa
Autores: org. Alexandra Castro, Sónia Costa, Marta Santos, Maria João Antunes, Isabel
Guerra
Porto, EAPN Portugal, 2012.
Este livro apresenta a pesquisa realizada pelo Dinâmia/CET, do ISCTE-IUL para o
Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa, promovido pela EAPN Portugal.
Pretende-se com este estudo conhecer o impacto de políticas, medidas, programas e
iniciativas promovidas pelo Estado e pela Sociedade Civil de combate à pobreza e a
intensidade e qualidade desse impacto, bem como tipificar percursos de inclusão /
exclusão, suas causas, processos e estratégias das famílias em situação de pobreza. Como resultado último,
espera-se que tal instrumento e sua continuidade possa contribuir para: (1) melhorar as condições de vida de
quem se encontra em situação ou em risco de pobreza, (2) definir e e/ou afinar políticas e programas de combate
à pobreza e (3) contribuir para a definição de metodologias que promovam a participação das pessoas em situação
de pobreza. Este estudo procurou dar cor, luz e forma aos números e estatísticas sobre a pobreza - na realidade
tão escassos, sempre desatualizados e com tão fraca capacidade de nos fornecer uma visão da realidade,
sobretudo quando importa captar, ao longo do tempo, os processos, as causas e os efeitos ou as tendências das
dinâmicas da pobreza. É, além disso, um exercício de participação, de dar voz a quem quase nunca a tem, de
permitir que a pobreza fale na primeira pessoa.

Manual sobre of Fundos Estrutrais para ONGs
Ed. EAPN, 2012.
Este Manual visa apoiar o trabalho de lobby das Redes Nacionais e das ONGs sociais para
pressionarem as autoridades nacionais no sentido de darem prioridade às novas metas
sociais da Europa 2020 e, principalmente, as metas de redução da pobreza, quer ao nível
dos Contratos de Parceria como nos Programas Operacionais. Este Manual tem três
objetivos: (1) Proporcionar uma melhor compreensão das principais características dos
futuros Regulamentos dos Fundos Estruturais para o período de programação 2014-2020;
(2) Apoiar as Redes Nacionais de forma a promoverem a sua participação no processo dos Fundos Estruturais e a
tirarem o máximo proveito da Estratégia Europa 2020 através de propostas e orientações, apresentando as
melhores práticas desenvolvidas por ONGs em vários países da UE; (3) Ajudar as Redes Nacionais da EAPN a
assumirem o papel de interlocutores privilegiados junto das autoridades públicas para o próximo período de
programação

dos

Fundos

Estruturais,

desde

o

início.

Disponível

para

download

em:

http://www.eapn.pt/documentos_visualizar.php?ID=352

Cabo dos Trabalhos
Autores: Júlio Paiva e Liliana Pinto
Porto, EAPN Portugal, 2012.
A publicação "Cabo dos Trabalhos" reúne vinte e duas histórias de vida em torno de
fatores de exclusão e de inclusão no mercado de trabalho, devidamente ilustradas com
os rostos dos seus protagonistas e com alguns dados analíticos relevantes sobre os
fatores que representam. Cabo dos Trabalhos é um retrato plural de um Portugal do

Trabalho, um Portugal no qual urge intervir, em nome de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Rediteia. Revista de Política Social. Nº45
Dir. Pe. Jardim Moreira
Porto, EAPN Portugal, 2012
Tema: Envelhecimento Ativo.
Colaboraram neste nº: Alexandre Kalache, Constança Paul, Ignacio Martin, Lia Araújo, Luis
Jacob, Luísa Pimentel, Manuel Villaverde Cabral, Margarida Torres, Maria Emília Vergueiro,
Mariana Letra, Óscar Ribeiro, Paula Cruz, Pedro Alcântara da Silva, Sara Gorjão, Sibila
Marques, Stella António, Victor Rodrigues, Zaida Azeredo.

O trabalho primeiro. Manual para a empregabilidade de utilizadores de drogas e
recomendações para a integração pela educação de pares.

Autoras: Joana Marques, Ana Sofia Mora, Alina Santos.
V. N.Gaia, Agência Piaget para o Desenvolvimento, 2012.
Neste manual procura-se refletir sobre metodologias de intervenção para a inserção laboral
de pessoas que usam drogas, nomeadamente através da educação de pares, e dar pistas
concretas para técnicos e organizações que estejam interessadas em avançar com projetos
nesta área. Disponível para download em: http://www.apdes.pt/files/otrabalhoprimeiro/

Living in dignity in the 21st century. Poverty and inequality in societies of human rights: the
paradox of democracies.
Ed. Conselho da Europa, 2013.
Este guia, produzido com a colaboração de várias pessoas e entidades foi desenhado não
apenas para chamar a atenção para a problemática da pobreza e da desigualdade mas
também para apontar soluções que revitalizem o significado da justiça social. Assim
apresenta propostas direcionadas para a promoção da igualdade, a não discriminação, no
sentido do garantir a dignidade humana como um direito de todos.

Active inclusion of young people with disabilities or health problems.
Ed. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012.
Este estudo analisa a situação de jovens com problemas de saúde ou deficiência em 11
países, incluindo Portugal, e a nível europeu, com um enfoque na avaliação da
implementação a política de inclusão ativa a nível nacional. Alguns dos estudos de caso
abordam a questão da saúde mental, uma preocupação crescente na maior parte dos países
estudados. É ainda dada uma atenção especial ao atual debate sobre as reformas que estão
a ser implementadas a nível nacional.

NEETs - Young people not in Employment, education or training: characteristics, costs and
Policy responses in Europe.
Ed. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012.
Este relatório analisa a situação do mercado de trabalho dos jovens na Europa, com um
especial enfoque nos chamados NEET. Examina os determinantes de pertença a este grupo e

as mede os custos económicos e sociais dos NEET. Avalia ainda com é que as políticas nos Estados Membros
pensaram o apoio a estes jovens de forma a conseguirem entrar no mercado de trabalho.

D&F. Dirigir e formar gestores e formadores. Nº1 out-dez. 2012
Dir. Octávio Oliveira.
Prop. IEFP
Tema: Competitividade
Separata: Mercados e Exportação

Gitanos: pensamiento e cultura. Nº61-62, mar-jun 2012
Revista Trimestral de la Fundación Secretariado Gitano

Dossier: Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España
A Gitanos encontra-se disponível para download em:
http://www.gitanos.org/revista_gitanos/61_62/index.html

Impulso positivo. Nº13, jan-fev. 2013
Informação para maior impacto social.
Dir. Raquel Campos Franco
Tema de capa: Crianças, que direitos hoje?

Notícias. Nº87, dez. 2012
Dir. Fátima Duarte
Prop. e ed. CIG

Tema de capa: Género e envelhecimento
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