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Novas Aquisições

Estudo dos Sem Abrigo
Instituto da Segurança Social IP. Lisboa, 2005.
Esta publicação sistematiza e divulga um conjunto de estudos realizados entre 2004 e 2005 sobre a temática
dos Sem-Abrigo, pelo Instituto da Segurança Social, I.P.

Emprego, formação e redes sociais
João Emílio Alves, Alexandra Martins e Rita Cheta.
Celta Editora, Lisboa, 2007.
Os autores desta obra dão a conhecer os resultados de uma investigação sociológica sobre o programa Rede
Social. O livro tem uma componente técnica e de intervenção, procurando constituir um contributo prático para
um conjunto diversificado de destinatários, entre eles todos os interessados nas questões relacionadas com as
temáticas da pobreza, da exclusão social, do desenvolvimento social e das políticas sociais.

Portugal: trabalho e solidariedade – uma visão de conjunto.
MTSS, Lisboa, 2007.
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.

Pretextos. (nº 28, Dezembro 2007)
Instituto da Segurança Social IP
Destaques:
Manual de Cooperação para as Respostas Sociais; Factores de vulnerabilidade social no grupo das mulheres;
Novo Serviço de Atendimento para Pessoas com Necessidades Especiais; Modelo Ecológico de Avaliação e
Intervenção; Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas; Rede Social - Plataformas Territoriais SupraConcelhias; Empreendorismo Inclusivo; 10º aniversário do RMG/RSI.

A educação, formação e certificação de adultos na região do Vale do Sousa.
Associação Empresarial de Paços de Ferreira, 2007.
Este estudo inscreve-se no campo da educação, formação e certificação de adultos (EFCA). Os processos em
análise concretizam-se em cursos de educação e formação de adultos, acções s@ber+ e sistema de
reconhecimento, validação e certificação de competências.
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É a pobreza fonte (des)emprego?
Coord. Pedro Hespanha
Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal. Coimbra, 2007.
Esta publicação pretende aprofundar o conhecimento sobre o problema do desemprego que, na actual
conjuntura económica e social, assume contornos preocupantes e que configura cenários de pobreza e
exclusão social.

Conceitos de dimensões da pobreza e da exclusão social
Org. Casimiro Balsa, Lindomar Wessler Boneti, Marc-Henry Soulet

Editora Unijui e CEOS. Lisboa, 2006.
Os contributos [apresentados] procuram clarificar os conceitos utilizados para dar conta das situações ou
tratam de algumas das suas dimensões. Eles enfrentam, cada um a sua maneira, um dos maiores desafios das
Ciências Sociais, que se fundam na questão de saber como as sociedades enfrentam o desafio da integração a
partir ou apesar das desigualdades que existem entre os indivíduos e grupos que as constituem.

Estudo sobre o Retorno da Formação Profissional

Coord. GEP. Lisboa, 2007.
Este estudo teve como objectivos a identificação de metodologias que possam servir de base para avaliar os
resultados com a Formação Profissional ao nível dos indivíduos, das empresas e das sociedades.

Estudo comparado de qualificações (skills audit)
Coord. GEP. Lisboa, 2007.
No presente estudo procede-se à análise do benchmarking avaliando o ritmo a que vem tendo lugar o upskilling
português e aferindo a velocidade do catching-up de qualificações., utilizando um painel de bordo constituído
por oito países europeus e dois países não europeus, todos integrados no conjunto da OCDE.

Envelhecimento e perspectivas de luta contra as barreiras da idade no emprego
Coord. Luis Gomes Centeno
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. Lisboa, 2007.
Relatório final cujos dados recolhidos servem de suporte a um avanço significativo na caracterização da
situação portuguesa relativamente às barreiras da idade no emprego e questões que lhe estão associadas. O
estudo estrutura-se da seguinte forma: Enquadramento estatístico (Portugal, União Europeia e OCDE); Estudo
comparativo da situação nos diferentes Estados Membros da União Europeia; Resultados da sondagem de opinião à população
activa portuguesa; As opiniões dos empregadores: resultados das entrevistas às empresas e aos gestores de recursos
humanos; As opiniões dos parceiros sociais; Algumas conclusões: O espaço para as políticas activas de combate às barreiras
da idade no emprego; Recomendações.

Revista Sociedade e Trabalho.
(nº33, Dez. 2007)
GEP. MTSS, 2007
Destaques:
Conciliação da Vida Familiar e Actividade Profissional: O Caso Português; Identidades e Condições Sociais de
Existência Jovens Descendentes de Imigrante
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Rediteia. (nº 40, Jul.-Dez. 2007)
Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal.
Dossier: Presidência Portuguesa da União Europeia

In EXTREMIS: fenómenos, actores e práticas nos domínios da pobreza e da exclusão social extrema.
Coord. Sérgio Aires
Rede Europeia Anti-Pobreza / Portugal. Porto, 2005.

Revista crítica de ciências sociais.
(nº78 Out. 2007 e nº70 Out. 2007)

Centro de Estudos Sociais.
Artigos em destaque:
- O que faz mover as redes sociais?
- Desemprego de meia-idade e Estado social.

Cidades, Comunidades e Territórios.
(nº15. Dez. 2007)

Centro de Estudos Territoriais
Destaque
Bibliografia sobre empowerment e Intervenção/Serviço Social

Sociologia
(nº16. 2006)
Departamento de Sociologia da Fac. De Letras da UP
Destaques:
- Dossier: Trabalho, emprego e precariedade laboral (vários artigos)

Sociologia
(nº15. 2005)
Departamento de Sociologia da Fac. De Letras da UP
Destaques:
Evoluções recentes do desemprego em Portugal; Dossier: Envelhecimento, família e políticas sociais (vários
artigos)

Sociologia
(nº14. 2004)
Departamento de Sociologia da Fac. De Letras da UP
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Há lugar para todos: 2007 Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos em Portugal

Coord. Elza Pais. CIG. Lisboa 2007
Publicação editada no final do Ano Europeu, apresentando uma compilação de mensagens e imagens sobre a
igualdade de oportunidades em diversas áreas.

III Plano nacional para a igualdade, cidadania e género 2007-2010
Coord. Elza Pais. CIG. Lisboa 2007
O III Plano enquadra-se na fase de consolidação da política nacional no domínio da Igualdade de Género. Esta
publicação abrange cinco áreas estratégicas de intervenção: Perspectiva de género em todos os domínios de
política enquanto requisito de boa governação; perspectiva de género em domínios prioritários de política;
cidadania e género; violência de género; perspectiva de género na União Europeia, no plano internacional e na
cooperação para o desenvolvimento.

I Plano nacional contra o tráfego de seres humanos 2007-2010

Coord. Elza Pais. CIG. Lisboa 2007

III Plano nacional contra a violência doméstica 2007-2010

Coord. Elza Pais. CIG. Lisboa 2007
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