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mais do que um mero olhar contemplativo, a complexidade das dinâmicas 

sociais exigem um olhar informado, consciente e crítico

de modo a tornar a participação num exercício de cidadania plena  
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necessidade de se criarem instrumentos que transformem um mero olhar 

em observação e desta surgir a produção de conhecimento



nas ciências sociais a paulatina implantação dos observatórios deram um novo 

impulso na análise e compreensão da pobreza e da exclusão social



fórum cidadania, 3ª edição, lisboa

os observatórios podem ser vistos como antenas sociais
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que surgiram e surgem para:

- munir a sociedade civil e os diversos actores políticos e sociais de informação

qualificada que permita contribuir para o bom desenho, implementação e

avaliação das políticas públicas de combate à pobreza e à exclusão

- actuar de forma mais adequada, direcionada e integrada

- dar voz e empoderar as pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social

- colaborar activamente para a erradicação da pobreza e da exclusão social,

especialmente ao nível local através das diferentes abordagens

instrumentais e metodológicas, desempenhando um papel privilegiado

no contributo da definição de estratégias de luta contra a pobreza



os observatórios sociais são actores de promoção de cidadania, pois ao 

democratizar o acesso à informação e ao conhecimento qualificado, 

exercem um papel positivo no estímulo à participação



um observatório não é um partido político, um sindicato, uma associação de boas vontades …

é um instrumento para conhecer e interpretar a realidade social e 

transmiti-la. transformá-la ou não, é tarefa dos seus actores

num cenário de rápidas transformações sociais e complexificação das situações de 

pobreza e exclusão social, os observatórios sociais veêm reafirmado o seu papel e 

pertinência, sendo necessário afinar e rever os instrumentos utilizados de modo a 

identificar as inter-relações dos fenómenos



Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS)

Observatório das Desigualdades 

Observatório Permanente da Juventude (OPJ)

Observatório das Migrações (OM)

Observatório das Comunidades Ciganas (OBCIG)

Observatório para as Condições de Vida

Observatório sobre Crises e Alternativas

…

Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa (OLCPL)

Exemplos de observatórios nacionais: 

http://observatorio-lisboa.eapn.pt/

Observatorio Pobreza Lisboa



para além das actividades regulares, como é a recolha, sistematização, 

tratamento e actualização de informação, outras acções permitem 

a consolidação do trabalho do Observatório
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a produção de conhecimento, quer de âmbito quantitativo quer 

qualitativo, está na génese do Observatório, estando presente desde a sua fase de arranque



as diversas actividades que o Observatório desenvolve, podem assim ser enquadradas em quatro 

dimensões que permitem constituir o 

Retrato de Lisboa  

LISBOA EM NÚMEROS
Recolha de indicadores quantitativos  de várias 

dimensões 

LISBOA EM DEBATE
Encontros do Observatório

Seminários

LISBOA EM ACÇÃO
Projectos locais

Eventos locais LISBOA EM ANÁLISE
Barómetro

Referencial Estratégico

Indicadores de Alerta



alguns dos projectos desenvolvidos até ao momento, encontram-se 

reflectidos nas várias publicações existentes 



factores

de 

sucesso

parcerias

envolvimento

na comunidade

financiamento

compromisso

proximidade 

estabilidade
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