
Título: A Mulher

Autor: J. Michelet

Publicação: São Paulo: Martins Fontes, 1995

Descrição Física: 337 p. ; 18 cm

Assuntos: Mulheres / História / Literatura / Educação

Sumário: Neste  livro,  os  seres  humanos  -  homem  e  mulher -  desaparecem

ante   a   imagem  de   uma   virgem  com  filho  exaltada  a  expensas

das realidades sociais e económicas.

Homem  e Mulher educados  separadamente, no receio da sexualidade

no desprezo pelo outro.  Não  há nesse sistema nem felicidade sexual,

nem amor feliz. Restam  a  angústia, o medo da castração, a culpabili-

dade,  o  instinto de  morte  que  cumpriria  reler  em  Freud  à  luz  de 

Michelet e de A Mulher.

Título: Homenagem à Mulher

Autor: Diversos

Publicação: Porto: Asa Editores, 1999 (2.ª ed.)

Descrição Física: [86]p. : 44 il.; 15,5 cm

Assuntos: Mulheres / Literatura

Sumário: A  mulher  tem  vindo  a  assumir  novos  papéis em todos os domínios,

sem no entanto prescindir das suas capacidades educativas e  comuni-

cativas, que hão-de transformar e humanizar o mundo em que vivemos.

Este  livro  irá  por  isso  encorajar  e inspirar  as  mulheres  de  todo  o

mundo.
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Título: Senhores de Si: uma interpreta

Autor: Miguel Vale de Almeida

Publicação: Lisboa: Fim de Século, 1995

Descrição Física: 264 p. ; 23,5 cm

Assuntos: Antropologia, Homens, Sexo, Género

Sumário: Senhores  de   Si,  é  um  estudo  sobre  a  variedade  das  identidades

masculinas,  por  um  lado, e os efeitos da masculinidade hegemónica,

por outro. Baseado  em  trabalho de campo numa aldeia Alentejana, na

experiência  de  vida  partilhada  com os seus homens,  apresenta uma

etnografia em diálogo com teorias recentes das ciências sociais  sobre

"sexo e género". Partindo da teoria crítica feminista, pretende  suprir  a

ausência dos homens nos estudos de género e fornecer uma interpreta-

ção dos  discursos e  práticas  da masculinidade, enquanto construção

social e objeto de disputa pelo seu significado cultural.

Título: Senhores e Servas: um estudo de Antropologia Social no Alentejo

da primeira metade do século XX

Autor: J. A. David de Morais

Publicação: Porto: Edições Afrontamento, 2003

Descrição Física: 175 p. ;24 cm

Assuntos: Estudo / Antropologia Social / Infância / Adolescência / 

Idade Adulta / Senectude / Terceira Idade

Sumário: Na presente obra, o  autor estuda  as relações sociais no meio rural do

Alentejo, no transcurso da primeira metade do século XX.

Metodologicamente, recorreu ao estudo da "história de uma vida" tendo

para  o   efeito   recolhido,   electromagneticamente,  o  testemunho de

"uma criada de portas adentro" de uma grande casa de  lavoura  alente-

jana.  De entre os vários aspectos do relacionamento interpessoal exis-

tente  entre  proprietários  e  pessoal  serventuário,  são  enfatizados os

comportamentos  remanescentes  do  <<direito  de  pernada>> que  no

Alentejo terá persistido relativamente tarde.

Neste contexto, é apresentado e analisado um testemunho, correspon-

dendo ainda ao início de Novecentos.



Título: Guia de Legislação e Recursos sobre Trabalho Infantil

Autor:

Publicação: Lisboa: M.T.S./PEETI, 1999

Descrição Física: 223 p. ; 24 cm

Assuntos: Guia de Legislação / Trabalho / Trabalho Infantil / Emprego de Menores

Educação Básica / Acção Social / Formação Profissional / Juventude  

Saúde / Família.

Sumário: Este  Guia  destina-se  a  permitir  o acesso fácil à informação sobre a

legislação  aplicável  ao  trabalho  e  emprego  de  menores, bem como

sobre os recursos existentes paraprevenir, remediar e combater o fenó-

meno do trabalho infantil. Por esta razão, são seus destinatários privile-

giados as crianças, os pais, os empregadores, os professores e  todos

aqueles   cuja   missão  é  acompanhar  e  orientar  crianças  no  difícil 

caminho para a idade adulta.

Título: Quem mandou nascer mulher? Estudos sobre crianças e adolescentes

pobres no Brasil

Autor:

Publicação: Rio de Janeiro: Record/Rosa dos Tempos, 1997

Descrição Física: 402 p. ; 23 cm

Assuntos: Feminismo / Crianças / Adolescentes / Condições Sociais /

Violência / Saúde / Mulheres

Sumário: Os artigos que constam desta colectânea tiveram origem num  projecto

desafiador patrocinado pelo UNICEF. Descreve a vivência quotidiana de

crianças  e  adolescentes  pobres n ão envolvidos nas chamadas situa- 

ções de risco e na metodologia, que exigiu uma  abordagem  específica

para analisar a vivência das meninas e das adolescentes da perspectiva

das relações de género.



Título: Direito do Trabalho e Política Social na União Europeia

Autor: Sabina Pereira dos Santos

Publicação: Cascais: Principia, Publicações Universitárias e Científicas, 2000

Descrição Física: 98 p. ; 24 cm

Assuntos: Direito do Trabalho / Política Social

Sumário: Este   livro   é  um  estudo  sobre  temas  comunitários,  que  pretende

divulgar    ao   grande   público, informação   e   documentação   sobre 

questões e temas ligados à União Europeia.

Título: Os Direitos das Mulheres

Autor: Victória Parker

Publicação: Lisboa: Gradiva, 2000

Descrição Física: 127 p. :[65]il. ; 20 cm

Assuntos: Direitos das Mulheres / Diferença de Género / Homens / Mulheres

Sumário: Este  livro reflecte  criticamente  sobre  o  facto  de sermos homens ou

mulheres. Não  há nada  que  um  homem  faça  que  uma  mulher não

possa  fazer  (melhor!).  Mas as  mulheres  têm  de  trabalhar  o  dobro

do que os homens trabalham para atingirem os mesmos objectivos.

O  livro  mostra  que é  bem  melhor  ser  mulher hoje em dia, do que o

foi durante muitos e muitos anos.



Título: Pareceres da CITE no ano de 1999

Autor:

Publicação: Lisboa: DEPP. CIDES, 2000

Descrição Física: 120 p. ; 23 cm

Assuntos: Igualdade de Oportunidades / Igualdade de Tratamento / 

Discriminação Sexual / Maternidade / Trabalhadoras Grávidas / 

Despedimento / Pareceres

Sumário: Este livro contém todos os  Pareceres da Comissão  para  a  Igualdade

no Trabalho e no Emprego - CITE, referentes ao ano de 1999.

Título: 100 Mulheres que mudaram a história do Mundo

Autor: Gail Meyer Rolka

Publicação: Rio de Janeiro: Prestígio, 2004

Descrição Física: 214 p. ; 23 cm

Assuntos: Mulheres / Biografia / História

Sumário: Neste  conciso  livro  de  biografias,  o  leitor  conhecerá a  vida  de 100

mulheres que deram a sua contribuição especial à ciência, à  arqueolo-

gia, à literatura, à música, à dança e à política, entre outras áreas.

Todas  as  mulheres  desta  colectânea  ajudaram,  de alguma forma, a

mudar a  história  do  mundo  à  sua  volta  e  deixaram  um legado que

inspirou e motivou gerações futuras.



Título: As Mulheres e a História

Autor: George Duby / Michelle Perrot

Publicação: Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995

Descrição Física: 167 p. ; 23,5 cm

Assuntos: Mulheres / História / História das Mulheres / História de Género /

Poder Político / Sexualidade / Educação / Autonomia Económica

Sumário: Qual a possibilidade de construir uma representação da mulher distinta

daquela que foi construída pelos homens ao longo dos tempos?

É  esta  uma  das  questões  a  que As  Mulheres e a História  procura 

responder.

Título: Maria Lamas: Biografia

Autor: Maria Antónia Fiadeiro

Publicação: Lisboa: Quetzal, 2003

Descrição Física: 243 p. : 41 il. ; 23,5 cm

Assuntos: Biografia / Feminismo / Mulheres

Sumário: A  biografia  que  agora  se publica é a primeira investigação de âmbito

académico  -  escrita  por uma autora também jornalista - , defendendo

a tese original de  que  Maria Lamas consubstancia a principal caracte-

rística do feminismo português: a reivindicação intelectual. 

Esta obra propões uma narrativa biográfica  como  factor  de  esclareci-

mento  histórico  de  uma  época  e  salienta o  estatuto e exercício de

Maria Lamas como jornalista, dimensão até aqui menosprezada, como

fundadores da sua personalidade pública de cidadã.



Título: Hannah Arendt

Autor: Sylvie Courtine-Dénamy

Publicação: Lisboa: Intituto Piaget, 1999

Descrição Física: 441 p. ; 23,5 cm

Assuntos: Biografia / Mulheres

Sumário: Esta  obra é  uma  verdadeira biografia intelectual, que constitui o itine-

rário  da  única mulher que, no século XX, marcou efectivamente com o

seu cunho a cena filosófica.

O  objectivo da  autora,  ao  analisar - com rigor e precisão - as quinze 

principais obras  de  Hannah  Arendt, é o de levar o leitor a ler e a reler 

o  excelente  trabalho  desta  pensadora  a fim de lhe retirar todas as li-

ções da sua experiência que ainda estamos bem longe de conhecer.

Título: As Mulheres na União Europeia: Família, Cidadania e Migração

Autor: Rede de Estudos das Mulheres

Publicação: Lisboa: Ela por Ela, 2006

Descrição Física: 141 p. ; 21 cm

Assuntos: Mulheres / Família / Cidadania / Migração

Sumário: As  autoras  analisam  os  tipos  de  estruturas familiares  actualmente

existentes  nas  sociedades  europeias, com dados estatísticos e infor-

mações sobre disposições legislativas nos diferentes países. 

Analisam o  papel das  políticas estatais na  promoção da igualdade,o 

desenvolvimento  histórico da  participação  feminina  na  política, e as 

possibilidades  e  estratégias  das mulheres para transformar a política 

e a tomada de decisões.



Título: Separação e Divórcio: um olhar feminino

Autor: Henrique Almeida Pinto e Maria da Graça Pereira

Publicação: Coimbra: Quarteto, 2005

Descrição Física: 194 p. ; 21 cm

Assuntos: Separação / Divórcio/ Psicologia /Família 

Sumário: O crescimento  exponencial  da  separação e  divórcio é  um fenómeno

relativamente   recente que  desencadeou  o  aparecimento  de  graves 

problemas  sociais, tais como:  emergência de um novo tipo de proble-

ma  monoparentalidade  e   ausência  ou reduzido  contacto de muitos 

filhos com um dos progenitores.

Um  dos  objectivos  do  presente  livro  é dar  um  contributo para  um 

conhecimento  mais aprofundado do processo  de separação e divórcio

das mulheres com filhos nas vertentes da conflitualidade, das vivências

emocionais e da adaptação.

Título: Mulheres sobreviventes de Violação

Autor: Susana Maria

Publicação: Lisboa: Livros Horizonte, 2004

Descrição Física: 175 p. ; 24 cm

 

Assuntos: Mulheres / Violação / Vítimas de Violação / Sobreviventes de Violação

Sumário: Este  texto  de  Susana  Maria, dissertação de  mestrado em Estudos 

sobre as  Mulheres  na  Universidade Aberta, é também ele uma forma 

de  dar  voz às mulheres vítimas de violação, ajudando a que essa fala 

se  elabore  não  só  de  modo  pessoal,  mas que circule por outros e 

outras como quem pede e cria companhia.



Título: Violência na Família: uma abordagem sociológica

Autor: Isabel Dias

Publicação: Porto: Edições Afrontamento, 2004

Descrição Física: 458 p. ; 24 cm

Assuntos: Violência / Violência Doméstica / Família / Abordagem Sociológica / 

Estudo Sociológico

Sumário: Este  livro  é  sobre  um  estudo  sociológico sobre famílias no Portugal

Contemporâneo, homens  e  mulheres  a  viver  em  casal, discursos e 

práticas  de  violência em espaço  doméstico… Tomando  o terreno da

investigação uma  freguesia de periferia urbana do Grande Porto e  três

dos grupos sociais aí presentes (pescadores,  agricultires e operários),

Isabel Dias propõe-nos uma viagem ao mundo  parodoxal e  diverso  da

intimidade conjugal, tão densamente povoado de afectos e desavenças

Título: A Mulher, a Luxúria e a Igreja na Idade Média

Autor: Mário Pilosu

Publicação: Lisboa: Editorial Estampa, 1995

Descrição Física: 187 p. ; 21 cm

Assuntos: Mulher / Igreja / Religião 

Sumário: Os  capitéis das igrejas românicas com as suas representações realis-

tas e didascálicas (a Bíblia dos analfabetos); os pecados e as  penitên-

cias, minuciosamente catalogados nos manuais para  confessores;  os

modelos de prédicas e a recolha de exempla que os pregadores  incluí-

am nos seus sermões, dirigidos a determinadas categorias sociais;  as

lendas  hagiográficas  e  as  disputas teológicas sobre a prostituição e 

sobre o <<valor justo>>. 



Título: Em memória delas: livro de mulheres

Autor: Padre Mário de Oliveira

Publicação: Porto: Campo das Letras, 2002

Descrição Física: 372 p. ; 21 cm

Assuntos: Religião / Teologia / Mulheres

Sumário: Os quatro volumes que fazem este volume Em Memória Delas  ou Livro

de Mulheres podem ser lidos independentemente uns dos outros.

Foram  escritos,  ao  longo  de  vários  anos. São por isso livros surpre-

endentemente perenes. Chamam-nos à conversão ou metanóia.

A nascermos do Alto ou do Espírito. A  nascermos do vento que sopra 

de fora do Sistema.

Título: Carisma: um trainning para mulheres

Autor: Kay Hoffman

Publicação: Cascais: Pergaminho, 2002

Descrição Física: 200 p. ; 23 cm

Assuntos: Psicologia / Mulheres

Sumário: Quem  tem carisma  consegue chegar a o mais íntimo de si mesmo e 

dos outros;  às  suas expectativas,  às  suas  esperanças e  aos seus 

temores  inconscientes.  O  carisma   irradia,  difunde-se;  não é  uma 

simples vocação, mas uma virtude que se pode aprender.



Título: As Mulheres são simplesmente melhores…

Autor: Ute Ehrhardt

Publicação: Lisboa: Editorial Presença, 2002

Descrição Física: 197 p. ; 23 cm

Assuntos: Mulheres / Psicologia

Sumário: Neste livro, a intenção da autora  é analisar o mais objectivamente pos-

sível  esta  superioridade  das mulheres e mostrar como pode ser apro-

veitada, corroborando o seu discurso com  exemplos clínicos. Ute  não

pretende,  contudo,  falar  da  demarcação  em  relação aos homens, e

muito menos da questão de quem é melhor ou pior. Trata-se sobretudo

de  fazer  sentir às mulheres as capacidades que existem  dentro de si 

e as  possibilidades que têm, pois só assim elas poderão empregar os 

seus dotes, ser bem-sucedidas e mostrar ao mundo do que são  verda-

deiramente capazes!

Título: Ciência e Género Quatro Textos de Quatro Mulheres

Autor:

Publicação: Lisboa: CFCUL, 2005

Descrição Física: 134 p. ; 21 cm

Assuntos: Feminismo / Ciência / Sociologia Animal / Economia Natural

Filosofia

Sumário: Quatro  abordagens   epistemológicas  sobre   as   inter-relações  entre

ciência e género, um tema controverso onde os próprios termos podem

ter significados diversos.



Título: Também há Mulheres Filósofas

Autor:

Publicação: Lisboa: Editorial Caminho, 2001

Descrição Física: 262 p. ; 21 cm

Assuntos: Filosofia / Mulheres / Feminino / 

Sumário: Também há Mulheres Filósofas  é uma colectânea de ensaios que sur-

ge no âmbito do projecto "Uma  Filosofia  no  Feminino",  em curso no 

Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.

Tem como  finalidade  tornar  visível a presença de filósofas na tradição 

ocidental, divulgando o seu pensamento, publicitando os seus textos e

apresentando  as  teses  que  defenderam. Sem qualquer pretensão de

proceder  a  um estudo  sistemátic o e/ou exaustivo, reuniram-se neste

volume  alguns  trabalhos  de i nvestigação norteados  por um objectivo

comum:  mostrar  que  as  mulheres escreveram e escrevem filosofia e 

que  só  a  ignorância  e  o  preconceito justificam o silenciamento dos 

seus textos.

Título: Confidências de Mulheres:anos 50-60

Autor: Cecília Barreira

Publicação: Lisboa: Nobar, 1993

Descrição Física: 413 p. ;25 cm

Assuntos: Jornalismo / Imprensa / Inquéritos / Mulheres / Homens

Sumário: Este livro aborda um inquérito a um universo maioritariamente feminino,

marginalizado  da  maior parte das profissões nos anos 50 e 60 e  que

tem vindo a sofrer profundas alterações a partir dos anos 60.



Título: As Mulheres e os Media

Autor: Maria João Silveirinha (Coordenação)

Publicação: Lisboa: Livros Horizonte, 2004

Descrição Física: 174 p. ; 24 cm

Assuntos: Mulheres / Media / Jornalismo

Sumário: Os textos que nesta obra se apresenta, ilustram o vasto campo da lite-

ratura sobretudo anglo-saxónica neste domínio, dão conta de  algumas

das procupações centrais dos  estudos feministas  dos  media.  Estes

textos cruzam preocupações transnacionais que podem contribuir para

uma elucidação das procupações feministas  sobre os media  que, em

Portugal, começam a ganhar importância.

Título: Faces de Eva: Estudos sobre a Mulher: Números 1-2

Autor:

Publicação: Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. Colibri, 1999

Descrição Física: 315 p. ; 23 cm

Assuntos: Estudos sobre a Mulher / Mulher

Sumário: Este  livro  contém  entrevistas a  Maria Leonor  Carvalhão  Buescu e a

Maria  Barroso,  as  pioneiras  Maria José Estanco e Maria José  Ferro

Tavares. Retratos de Ivone Leal e de Leonor da Fonseca Pimentel.



Título: Ex Aequo: Revista da Associação  Portuguesa  de  Estudos  sobre  as

Mulheres (APEM)

Autor:

Publicação: Oeiras: Celta, 2001

Descrição Física: 194 p. ; 24 cm

Assuntos: Mulheres / Igualdade entre Mulheres e Homens / Filosofia 

Sumário: Ex-Aequo é uma Revista da Associação Portuguesa sobre as Mulheres

que é constituída por diversos estudos sobre as Mulheres.

Título: Cantando a plenos pulmões: Mulheres, amor e criatividade

Autor: Cláudia Bepko & Jo-Ann Krestan

Publicação: Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1996

Descrição Física: 392 p. ; 22 cm

Assuntos: Sociologia / Comportamento Social / Mulheres / Amor / Paixão

Experiências Femininas

Sumário: Partindo  de  uma  longa pesquisa, as autoras fizeram um livro que não

pretende ser um manual de  auto-ajuda, mas sim  uma  exploração  da 

"História" cultural de algumas experiências femininas.



Título: Mulheres de Papel: Representações do  corpo  nas  revistas  femininas

Autor: Alice Marques

Publicação: Lisboa: Livros Horizonte, 2004

Descrição Física: 158 p. ; 24 cm

Assuntos: Mulheres / Estudos sobre as Mulheres / Comportamento Social / 

Revistas Femininas / Beleza / Moda

Sumário: Este livro constitui uma pesquisa rigorosa que ocupará, sem dúvida um

lugar de destaque no âmbito dos estudos feministas e da comunicação

social. Mas  a  sua  qualidade  advém ainda  de outro aspecto, talvez o

mais difícil, quando  se  trata de  devolver ao público não especializado 

um trabalho desenvolvido no quadro de uma tese académica.

Título: ABC da Saúde da Mulher

Autor: Ellen Michaud e Elisabeth Torg

Publicação: Mem Martins: Edições CETOP, 2002

Descrição Física: 483 p. ; 24 cm

Assuntos: Saúde / Mulher / Conselhos de Prevenção / Doenças

Sumário: Esta obra é um completo guia de saúde escrito para a mulher.

Mais de 90 capítulos dedicados aos problemas mais comuns  do sexo 

feminino, com quadros-resumo e apontamentos estatísticos de apoio.

De A a Z, para não se perder!

Mais  de   200  referências  a  estudos  de  investigação  em hospitais,

centros clínicos, universidades, fundações e institutos.

Um enorme manancial de informação e de pesquisa está à sua espera!



Título: As Mulheres e a Esquizofrenia

Autor:

Publicação: Lisboa: Climepsi, 2003

Descrição Física: 152 (6) p. ; 23 p.

Assuntos: Saúde / Esquizofrenia / Mulheres

Sumário: Esta é uma ampla revisão de uma área muito complexa que  tanto  fala

das mulheres como de esquizofrenia e abrange os aspectos biológicos,

reprodutivos, endocrinológicos,epidemiológicos, psicológicos e sociais.

Uma equipa internacional e multidisciplinar de clínicos e de  investigado

res da saúde mental fez a revisão da literatura actual  e  mais antiga, e 

avaliou os problemas específicos do sexo e as suas  implicações  tera-

pêuticas, clínicas e sociais na saúde física e mental das mulheres.

Título: A Mulher: Bibliografia portuguesa anotada (Monografias, 1518-1998)

Autor: Maria Regina Tavares da Silva

Publicação: Lisboa: Edição Cosmos, 1999

Descrição Física: 369 p. ; 23 cm

Assuntos: Mulher / Bibliografia 

Sumário: O que são as mulheres e i que devem ser, os defeitos e as virtudes que

elas têm, os conselhos que devem seguir e as críticas que devem ouvir

são  as grandes  linhas na abordagem e no tratamento do tema Mulher:

Exaltação  e  Louvor, crítica e  ensinamento, reconhecimento e  defesa 

dos direitos  próprios -  e, inevitavelmente,  oposição  e  crítica  a  essa

mesma defesa.



Título: Entre Ser e Estar: raízes, percursos e discursos da identidade

Autor:

Publicação: Porto: Edições Afrontamento, 2002

Descrição Física: 576 p. ; 24 cm

Assuntos: Feminismo / Mulheres / Colonianismo / Sociedade

Sumário: Este volume inclui um conjunto de estudos sobre a identidade da nação

portuguesa,  ou  sobre  as  identidades nacionais e locais que de portu-

gueses, ou  com  portuguesas, se foram construindo ao longo dos tem-

pos,  num  mundo em  constante processo de globalização desde o sé-

culo XV. Os  ensaios  incluidos,  assinados  por autores que se reivindi-

cam da antropologia, dos  estudos  literários,  da sociologia, abordam o

tema  geral da obra  a partir  de orientações teóricas e perspectivas tão

diversas como o colonianismo, o feminismo, etc.

Título: Culturas Juvenis, Percursos Femininos: Experiências e subjectividades 

na Educação de Raparigas

Autor: Laura Pereira da Fonseca

Publicação: Oeiras: Celta Editora, 2001

Descrição Física: 211 p. ; 24 cm

Assuntos: Culturas Juvenis / Formação Profissional / Trabalho / Raparigas / 

Formação Profissional

Sumário: Este livro, partindo  de uma pesquisa  cultural biográfica com raparigas,

interroga e alarga o conhecimento existente  acerca de  culturas juvenis

e transições. Analisa experiências e subjectividades de jovens  de clas-

se trabalhadora urbana, mostrando como classe, género e local de resi-

dência têm moldado formas de desvantagem, e também, formas femini-

nas particulares de encontrar um lugar para si próprias.



Título: Eleições e Igualdade de Oportunidades

Autor: Luís Sá

Publicação: Lisboa: Editorial Caminho, 1992

Descrição Física: 241 p. ; 21 cm

Assuntos: Política / Eleições / Igualdade de Oportunidades

Sumário: O presente volume estuda temas tais como o debate  político e  científi-

co em torno dos sistemas e processos eleitoriais, a igualdade de  opor-

tunidades, dando particular atenção à teoria da representação política e

a  alguns  aspectos da igualdade de oportunidades nas eleições para a 

Assembleia da República.  É  ainda estudada a relação entre sistemas

eleitoriais e  sistemas de partidos,  a  pratica  da  publicação de sonda-

gens  em  Portugal  e  um caso de relação entre movimentos sociais e 

sistemas de poder.

Título: As Mulheres na Política

Autor: José Manuel Leite Viegas

Sérgio Faria

Publicação: Oeiras: Celta Editora, 2001

Descrição Física: 100 p. ; 24 cm

Assuntos: Política / Mulheres / Condição Feminina Portuguesa

Sumário: Este estudo tem por objectivo identificar as implicações da criação de 

um dispositivo legal que imponha percentagens mínimas por sexo nas

listas para a Assembleia da República e o Parlamento Europeu. É ana-

lisada a participação política das mulheres nos seus diversos momen-

tos, nas suas raízes políticas e sociais, nas dinâmicas de mudança

ocorridas e das que se prefiguram.



Título: Guia Prático para o Desenvolvimento e a Coordenação das Políticas de

Igualdade entre Mulheres e Homens no âmbito local

Autor:

Publicação: Tenerife: Projecto Violeta, 2006

Descrição Física: 20 p. ; 25 cm

Assuntos: Guia Prático / Políticas de Igualdade / Mulheres / Homens / 

Sumário: Esta Guia aborda uma das acções que, no quadro do projecto "Rede de

Cooperação Macaronésica para a Igualdade de Oportunidades". - Viole-

ta (03/MAC/3.3/C7),  se  presumem  necessárias para dotar as  institui-

ções  e  organismos  de  novos  e  mais  meios  para  a articulação  de

acções destinadas à aplicação dos princípios  fundamentais que garan-

tem  a  participação igualitária em todos os  âmbitos  da  sociedade e o

respeito  pela  equidade  de  género,  juntando-se,  assim, à  edição de

outros produtos de carácter metodológico e orientador elaborados pelas

diferentes entidades envolvidas.

Título: El acoso en el ámbito laboral: Guia sindical para la prevención y 

sanción del MOBBING

Autor:

Publicação: Madrid: Unión Sindical Obrera, 2002

Descrição Física: 24 p. ; 21 cm

Assuntos: Guia Sindical / Trabalho / Violência Social / 

Sumário: O presente  manual  tem  como  propósito ajudar a entender e a corrigir

graves  problemas,  tais  como:  a  violência  social, autoritismo laboral,

entre outros.



Título: Projecto Violeta: Rede de Cooperação Macaronésica pela Igualdade de

Oportunidades

Autor:

Publicação: Funchal: Direcção de Serviços da Igualdade, [s.d.]

Descrição Física: 7 p. ; 21 cm

Assuntos: Projecto Violeta / Igualdade de Oportunidades

Sumário: Este  manual  define  o  que  é  o  Projecto Violeta, qual o seu objectivo

geral, e as suas acções nas fases inicial, intermédia e final.

Título: I Plan Insular de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Tenerife:

2007-2010

Autor:

Publicação: Tenerife: Cabildo de Tenerife. Área de Juventud, Educacion y Mujer, 

[S.d.]

Descrição Física: 30 cm

Assuntos: Plano Insular de Igualdade de Oportunidades / Mulheres / Formação / 

Educação / Saúde / Violência de Género / 

Sumário: I  Plano  de  Igualdade de Oportunidades das Mulheres de Tenerife, que

engloba  várias  áreas  de  actuação,  tais como as políticas de género,

adaptar a administração insular ao princípio de igualdade de oportunida-

des  entre  mulheres  e homens, reduzir os obstáculos de emprego das

mulheres, conciliar  a vida pessoal, laboral e familiar, fomentar o conhe-

cimento  e sensibilizar  em  matéria de igualdade, promover a cultura, o

desporto  e a  igualdade de oportunidades, melhorar a qualidade de vida

das mulheres, prevenir e erradicar a violência de género.



Título: Pacto de Cooperación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y

Hombres de las Regiones Macaronésicas de Azores, Madeira y Canárias

Autor:

Publicação: Tenerife: Projecto Violeta, 2006

Descrição Física: (4) p. ; 23 cm

Assuntos: Pacto de Cooperação / Mulheres / Homens / Igualdade de Oportunida-

des

Sumário: Pacto de Cooperação entre Açores, Madeira e Canárias

Título: Guia Orientativa: 1

Autor:

Publicação: Madrid: Projecto Violeta, 2006

Descrição Física: 217 p. ; 21 cm

Assuntos: Guia Orientadora / Género / Mulheres / Homens

Sumário: Guia orientadora para a introdução da perspectiva de género em investi-

gações e estudos quantitativos e qualitativos de qualquer ordem.



Título: Guía Orientativa: 2

Autor:

Publicação: Madrid: Projecto Violeta, 2006

Descrição Física: 144 p. ; 21 cm

Assuntos: Guia Orientadora / Impacto de Género / Políticas Públicas

Sumário: Esta é uma guia de indicadores para a avaliação das políticas públicas.

Título: Guía Orientativa: 3

Autor:

Publicação: Madrid: Projecto Violeta, 2006

Descrição Física: 184 p. ; 21 cm

Assuntos: Guia Orientadora / Igualdade / Cartas de Serviços / 

Sumário: Guia  orientadora  para  a definição de padrões de qualidade (e possível

cartas de serviços) que favoreçam a  prática de serviços de igualdade a 

serem criados ou já existentes.



Título: Guía Orientativa: 4

Autor:

Publicação: Madrid: Projecto Violeta, 2006

Descrição Física: 183 p. ; 21 cm

Assuntos: Guia  / Centro de Informação / Documentação / Boas Práticas / 

Igualdade de Oportunidades

Sumário: Guia orientadora para a criação de um  Centro  de Informação, Aconse-

lhamento e Documentação em matéria de Igualdade de Oportunidades.

Título: Guia de Orientaçõe e Actuações em matéria de igualdade de oportuni-

dades entre mulheres e homens na Macaronésia: Açores + Madeira +

Canarias

Autor: Projecto "Rede de Cooperação Macaronésica para a Igualdade de 

Oportunidades"

Publicação: Canárias: Instituto Canario de la Mujer, 2006

Descrição Física: 204 (14) p. ; 24 cm

Assuntos: Guia de Orientações / Guia de Actuações / Igualdade de Oportunidades

Homens / Mulheres / Educação / Formação / Sexismo / Género

Sumário: O objectivo deste guia não é ditar uma linha única daquilo que se deva

fazer, pelo contrário, melhor dizendo, aproveitar as experiências conhe-

cidas montar o quebra-cabeças do fazer: O que, para quem, com que, 

com quem, porque, como, quando, onde, etc.



Título: O Sexo das Profissões: género e identidade socioprofissional em

enfermagem

Autor: Lucília Escobar

Publicação: Porto, Edições Afrontamento, 2004

Descrição Física: 159 p. ; 24 cm

Assuntos: Enfermagem / Mulheres / Formação Profissional / Educação

Sumário: Neste  volume, a  construção da identidade socioprofissional é aqui arti-

culada  com as  questões de género com vista a compreender como as

representações sociais contribuem para sexualizar as profissões.

Partindo do  caso d a enfermagem, dá-se conta do papel  do Estado na

construção de uma profissão feminizada e confronta-se esta identidade 

com as representações e os percursos de socialização desiguais entre

rapazes e raparigas.

Título: Estratégias para Mulheres no Trabalho

Autor: Janice LaRouche / Regina Ryan

Publicação: São Paulo: Makron Books, 1991

Descrição Física: 427 p. ; 24 cm

Assuntos: Trabalho / Mulheres / 

Sumário: As mulheres profissionais, que exercem funções de destaque dentro 

das organizações, passam sistematicamente por confrontações motiva-

das pelas barreiras culturais de uma sociedade machista e prredadora.

Este livro mostra situações reais em que a mulher se defronta, no dia a

dia, com chefes, subordinados e colegas, tendo assim de assumir uma

postura ou tomar uma decisão.



Título: Mulheres de uma Aldeia

Autor: Teresa Joaquim

Publicação: Lisboa: Ulmeiro, 1985

Descrição Física: 208 p. ; 21 cm

Assuntos: Mulheres / Tradições / Namoro / Casamento / Nascimento

Sumário: Este livro conta as tradições e costumes das mulheres de uma aldeia, 

face ao namoro, ao casamento, ao nascimento dos filhos, entre outras 

tradiçoes populares

Título: Mulheres Sós

Autor: Carmen Alborch

Publicação: Lisboa: Editorial Presença, 2000

Descrição Física: 223 p. ; 23 cm

Assuntos: Mulheres / Solidão / Feminismo /

Sumário: Esta obra é uma reflexão sobre os vários perfis da solidão e, muito con-

cretamente,  sobre  o modo  específico como a sua presença afecta as

mulheres. Mas é também uma declaração de princípios, um ensaio que

analisa  as  mudanças  por que a mulher passou ao longo da  história e

que, através de um olhar claro e franco, ao qual são alheios o  manique-

ísmo, o vitimismo ou a glorificação do feminino, propõe  uma redefinição

das  concepções  de mulher e de homem. Nestas  páginas são coloca-

das em relevo as luzes e as sombras  de uma revolução que, nas  pala-

vras de  Ganghi, é  de todas, a mais antiga, lenta, profunda e ainda  não

concluída.



Título: Fala uma Mulher

Autor: Anais Nin

Publicação: Lisboa: Editorial Presença, 1995

Descrição Física: 273 p. ; 24 cm

Assuntos: Mulher / Homem / Feminino / Conferências / Seminários / Entrevistas

Sumário: Este volume é um interessante documento sobre a actividade de  confe-

rencista desenvolvida por Anais Nin entre 1966 e 1973. Inclui igualmente

entrevistas  que  a  escritora  concedeu. Nestas páginas ela fala aberta-

mente dos temas que lhe são caros, da  arte ao sonho, do feminismo à

psicanálise  e  à  política,  revelando  a  sua  peculiar forma de pensar o

mundo.

Título: A Vida das Mulheres

Autor: Evelyne Sullerot

Publicação: Sintra: Europa-América, 1977

Descrição Física: 150 p. ; 18 cm

Assuntos: Mulheres / Feminismo / Condições de Vida

Sumário: Este livro é um apelo à meditação das mulheres sobre a condição femi-

nina e sobre a necessidade da sua consciência cívica.

Um livro lúcido e terno escrito por uma mulher para as mulheres. Na so-

lidariedade  da  vida vivida se  forjam os projectos comuns e a confiança

no futuro.



Título: A Terceira Mulher: Permanência e Revolução do Feminino

Autor: Gilles Lipovetsky

Publicação: Lisboa: Instituto Piaget, 2000

Descrição Física: 303 p. ; 24 cm

Assuntos: Feminismo / Mulher / Condição Feminina

Sumário: Esta obra é um longo sobrevoo da  problemática  das  mulheres através

da história, das ideias ou, ainda, através dos recentes estudos sobre  a

sexualidade das mulheres, da sua actividade de assalariadas ou da sua

implicação na vida política.

Título: Pedagogia diferenciada: uma forma de aprender a aorender

Autor: Luzia Lopes Zenha Reis e Sá

Publicação: Porto: Asa Editores, 2001

Descrição Física: 79 p. ; 21 cm

Assuntos: Pedagogia / Escolas / Formação

Sumário: A escola, ao  assumir o compromisso constitucional de assegurar a to-

dos  os  cidadão  o  ensino básico universal e o acesso aos graus mais

elevados  do  ensino,  transformou-se  numa  escola  de massas, numa

"escola para todos"sem excepção, que se caracteriza pela heterogenei-

dade social, cultural, económica e intelectual.Neste contexto, o comba-

te ao  insucesso  escolar  assume particular importância. Este caderno

poderá fornecer ideias que, aliadas à criatividade de cada um, permitam

o maior desenvolvimento possível e harmonioso de todos os alunos.



Título: O Direito à Educação: uma educação para todos durante toda a vida:

Relatório Mundial sobre a Educação

Autor:

Publicação: Porto: Asa Editores, 2000

Descrição Física: 287 p. ; 24 cm

Assuntos: Educação / Direitos do Homem / Relatório

Sumário: Este relatório pretende promover a reflexão sobre as múltiplas e varia-

das facetas do direito à educação, desde o ensino básico e inicial até à

aprendizagem permanente. Pretende contribuir para a renovação global

e para um novo compromisso para com a Educação para Todos como o

alicerce fundamental para a paz e todas as formas de desenvolvcimento

apelando ainda à intensificação dos esforços do progresso rumo à Edu-

cação para Todos.

Título: Mulheres Imigrantes

Autor: Elsa Sertório / Filipa Sousa Pereira

Publicação: Lisboa: Ela por Ela, 2004

Descrição Física: 153 p. ; 21 cm

Assuntos: Mulheres Imigrantes / Estudo / Imigração / Investigação

Sumário: Conhecer as especificidades que se podem encontrar quando se fala de

emigração no feminino foi uma das motivações para fazer esta investi-

gação, focando directa e especificamente mulheres imigrantes, que têm

assim  a  oportunidade de se  fazer ouvir e de  contar a sua  história  na

primeira pessoa, enquanto  protagonistas  das migrações  mundiais em

busca de melhores condições de vida ou da mera subsistência  pessoal

e familiar.



Título: Migrações Internacionais: origens, tipos e modos de incorporação

Autor: Alejandro Portes

Publicação: Oeiras: Celta Editora, 1999

Descrição Física: 160 p. ; 24 cm

Assuntos: Migrações Internacionais / Sociologia da Migração 

Sumário: Este é um livro funfamental para o estudo das migrações internacionais

no mundo contemporâneo.  A  partir  de uma  avaliação crítica das inter-

pretações  ortodoxas  sobre  o  tema,  Alejandro Portes desenvolve seis

ideias fundamentais, que serão desenvolvidas neste livro.

Título: Mulheres de um tempo ainda presente

Autor: Helena Neves

Publicação: Amadora: Orion, 1974

Descrição Física: 149 p. ; 20 cm

Assuntos: Mulheres / Tradições / Costumes

Sumário: Este livro conta as experiências de vida de algumas mulheres, desde

o namoro, casamento, o trabalho, entre outras. 



Título: Famílias: parantesco, casa e sexualidade na sociedade antiga

Autor: Jean-Louis Flandrin

Publicação: Paris: Editorial Estampa, 1991

Descrição Física: 291 p. ; 21 cm

Assuntos: Família / Sexualidade / Parantesco / Vida Material / História / 

Sumário: Esta  obra  é  baseada  em  investigações recentes, que modificaram a 

visão  de  sociólogos e juristas a propósito do núcleo familiar do <<Anti-

go Regime>>. Por  isso  torna-se  necessária  uma  síntese sobre  esta

temática. De conclusões certamente provisórias, este trabalho revela-se

uma etapa  indispensável para o estudo da vida íntima  da sociedade de

outrora e  para que  possamos compreender melhor também os nossos

comportamentos.

Título: História da Vida Privada: do Império Romano ao ano mil

Autor: Philippe Ariès / Georges Duby

Publicação: Porto: Edições Afrontamento, 1990

Descrição Física: 634 (5) p. ; 22 cm

Assuntos: História / Vida Privada / Vida Familiar / Casamento / Nascimento /

Costumes / Antropologia

Sumário: Este  volume  fala  sobre  os usos e  costumes  da vida, desde César e

Augusto a Carlos Magno, mesmo até à subida dos Comnenos ao  trono

de Constantinopla, este livro abrange oito ou até mesmo dez séculos de

vida privada.


