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SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

Desigualdades sociais e grupos vulneráveis :
sociedade, políticas e estratégias de
sobrevivência em cabeceiras de basto e celorico
de basto
Carvalho, Helena M.
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Debater o social ; 56)
200 p. 23x16 cm.
9789897556814
$ 24.50

que se defrontaram. Tal permite-nos perceber que os
indivíduos de grupos sociais vulneráveis têm vindo a
melhorar as suas condições de vida ao longo dos
anos, tanto pelo que é permitido pelas políticas em
vigor, assim como pelas próprias mudanças ao longo
das gerações. No entanto, isso acontece sem
alterações de longo alcance. Deste modo, é fulcral o
acompanhamento das equipas de intervenção social
para a capacitação dos grupos que enfrentam
situações de pobreza e exclusão social, contribuindo
assim para a diminuição das desigualdades e para a
emancipação dos indivíduos e famílias.
COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 1501-1595 > Races (as a social group and race relations)

Tendo por finalidade aprofundar o conhecimento
sociológico acerca das desigualdades sociais junto de
grupos sociais vulneráveis em Cabeceiras de Basto e
Celorico de Basto, o estudo agora publicado pretende
compreender as relações complexas que se
estabelecem entre a pobreza, a exclusão social, as
políticas sociais do Estado-Providência e as
estratégias dos indivíduos e das suas famílias. Para o
enquadramento desta reflexão, considerou-se
pertinente o contributo teórico da sociologia clássica,
sob as perspetivas durkheimiana, weberiana e
marxista, bem como o olhar de Pierre Bourdieu.
Este livro procura promover a reflexão acerca das
desigualdades sociais, sublinhando a forma como a
falta de oportunidades condiciona o desenvolvimento
integral da pessoa, desde a sua infância à sua velhice,
contribuindo para a definição e delimitação de
grupos ou categorias sociais mais afetadas pela
situação de pobreza, em situação ora de emprego, ora
de desemprego ou reforma. Percebendo a evolução,
ao longo dos anos, dos agregados familiares, foi
possível identificar algumas das razões que levam
(ou não) a que determinado indivíduo ou família
sejam vítimas da situação de pobreza e qual a
duração da situação.
Com este livro também é possível perceber algumas
das consequências que advêm da falta de
oportunidades ao longo do percurso de vida, assim
como algumas das estratégias de sobrevivência
utilizadas como forma de responder a diversas
necessidades, dificuldades e constrangimentos com

A afirmação negra e a questão colonial :
textos, 1919-1928
Domingues, Mário
Garcia, José Luís (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2022
320 p. 21x14 cm.
9789896716554
$ 38.00

Foi em 1919, há mais de um século, que Mário
Domingues publicou num jornal o seu primeiro texto
em defesa dos negros, intitulado «Colonização».
Jornalista, cronista, escritor, nascido em S. Tomé e
Príncipe, atento ao activismo do movimento negro
por todo o mundo, foi construindo a partir daí, e até
1928, uma precursora obra de «rebeldia negra» na
imprensa em Portugal. Este livro recupera a maioria
dos textos de Mário Domingues, injustamente
esquecidos, onde este escreve, muito à frente do seu
tempo, sobre a condição dos negros, o racismo e a
colonização, denunciando de forma arrojada
preconceitos e discriminações, e expondo
corajosamente a violência do colonialismo e de todas
as formas de subjugação. Além disso, José Luís
Garcia, que reuniu estas crónicas, apresenta-nos um
ensaio introdutório sobre a obra, a vida e o contexto
de Mário Domingues, «um dos maiores símbolos da
passagem do negro de uma condição de
subalternidade na sociedade portuguesa para autor da
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sua vida», e um verdadeiro «antecessor da afirmação
negra».
POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 348-497 > Forms of the state (Imperialism, fascism, world
state,...)

Liberdade dos futuros : ecorrepublicanismo
para o século XXI
Pinto, Jorge
1 ed.
Tinta da China, 2022
296 p. 18x13 cm.
9789896716639
$ 34.00

Outrora sinónimo exclusivo de emancipação, a ideia
de liberdade tem sido corrompida por uma visão que
a concebe apenas como não-frustração e
não-limitação — uma concepção egoísta que deve
ser contestada. Este livro recupera, à luz dos desafios
do século xxi, a ideia republicana de liberdade
enquanto não-dominação. E propõe uma política
ecorrepublicana que promova o florescimento
humano através da construção de uma república não
dominadora e ecologicamente sustentável.

têm sido usados pelos responsáveis políticos para
justificar a injeção de dinheiro na TAP. Serão
injetados, no mínimo, cerca de 400 euros por
português ou 800 euros por cada português
trabalhador. A justificação que tem sido dada para
uma das maiores injeções de sempre do Estado em
empresas foca-se no caráter imprescindível da
companhia aérea para a economia, para o emprego,
para o turismo e até para a soberania nacional. Mas
será mesmo assim? Seria mesmo um desastre para o
país não injetar dinheiro dos contribuintes na TAP?
Ou será que o desastre é avançar com a injeção? O
que aconteceu noutros países que deixaram cair a sua
companhia aérea de bandeira quando estava em
circunstâncias semelhantes às da TAP? Neste livro,
os autores fazem as contas em detalhe para perceber
se os argumentos utilizados pelos governantes têm
correspondência com a realidade. Sem grande
surpresa, os autores descobrem que toda a narrativa é
desmentida pelos números, pelos factos.
INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1625-1896 > Diplomacy. The diplomatic service

Na primeira pessoa : José César Paulouro das
Neves
Oliveira, Pedro Aires (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2022
224 p. 21x14 cm.
9789896716622
$ 36.00

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Milhões a voar
Pinto, Carlos Guimarães
Lucas, André Pinção
1 ed.
Alêtheia Editores, 2022
154 p. 22x14 cm.
9789899077331
$ 28.50

Este livro &#9188; o primeiro da coleção
&#128161; +Liberdade, que a Alêtheia inicia numa
coedição com o Instituto Mais Liberdade &#9188;,
desconstrói, um por um, todos os argumentos que

Falecido em 2005, José César Paulouro das Neves
deixou um extenso depoimento em entrevistas ao
historiador Pedro Aires Oliveira, através do qual
ficamos a conhecer de perto a excepcional história de
vida deste brilhante diplomata. Os textos de
enquadramento também aqui reunidos ajudam-nos a
situar o seu papel e relevância na história do
colonialismo tardio, das independências africanas, da
integração de Portugal na UE, das suas relações com
os EUA e outras potências.
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LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Delitos contra el medioambiente : guía práctica
para determinar la responsabilidad
empresarial
Aubareda Dalmau, Laia
1 ed.
Juruá, 2022
(Teoría y práctica)
264 p.
9789897128479
$ 28.00

adecuar la estructura, organización y modo de
proceder al ordenamiento ecológico, sobretodo en
aras de eludir responsabilidades, en concreto, la
penal.
Por último, por su sistemática, por la inclusión de
cuadros comparativos y de esquemas, es un análisis
perfectamente adecuado para ser utilizado en un aula
de derecho.

Sin duda, la revolución ecológica es el evento del
Siglo XXI y es evidente que los estudios del futuro
lo incluirán como una de sus características
fundamentales. No obstante, como es habitual, el
derecho va a remolque de la realidad social y, a día
de hoy, el ordenamiento jurídico medioambiental
carece de una regulación ordenada, clara y concisa
que dificulta su aplicación.
Con la introducción de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas y las graves repercusiones que
se prevén en la regulación ambiental, conocer y
estudiar tal regulación pasa de ser un capricho a una
verdadera obligación.
Para conocerlo, tres son los pilares en los que se
deberá de pivotar: 1) el estudio del medioambiente a
través de la realidad social del momento, 2) la
responsabilidad penal de la persona jurídica y 3) la
subsunción de los hechos en el tipo penal. Esa es la
estructura de la presente obra monográfica y de la
que todo jurista y/o empresario no podrá apartarse si
quiere erigirse como un buen profesional.
Este estudio se dirige a todos aquellos profesionales
del derecho (Abogados, Fiscales o Jueces) que se
enfrentan por primera vez a un asunto
medioambiental. En este sentido, no solo se recogen
cada uno de los requisitos de los tipos, sino que
también se analizan todos aquellos aspectos que
actualmente son controvertidos y se incluyen
argumentos favorables para todas las partes.
Por otro lado, también es una obra adecuada para los
integrantes de los departamentos jurídicos de las
empresas que, hoy más que nunca, tienen que
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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