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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



PORQUÊ

e

QUANDO?

OBSERVATÓRIO



a observação social foi objecto, durante os anos 90, de um rápido

desenvolvimento ligado ao crescimento dos fenómenos de exclusão e de

pobreza e a uma nova atenção das autoridades públicas (nacionais e europeias)

em relação aos processos de mudança estrutural que estavam a ocorrer,

particularmente, no espaço da União Europeia.

é nesta década que começam a nascer e a desenvolver-se várias experiências de

observação social, designadamente Observatórios de Luta

contra a Pobreza e Exclusão Social a nível local.

PORQUÊ E QUANDO?



QUEM?



a EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti Pobreza tem procurado, desde a sua

fundação em Portugal (1991), desenvolver a sua actuação ao nível do combate à pobreza e

exclusão social, utilizando como instrumentos preferenciais e estratégicos a

informação, a formação e a investigação, tendo como

prioridade a participação das próprias pessoas em situação de

pobreza, privilegiando sempre as dimensões de análise e investigação como

formas estruturais de obter os diagnósticos e as informações necessárias ao bom

desenho, implementação e avaliação de políticas de combate à pobreza

e à exclusão.

QUEM?



ONDE?



seguindo a linha da disseminação de observatórios locais, nacionais e

europeus de luta contra a pobreza que pudessem colaborar activamente para a

erradicação da pobreza e da exclusão social, em 2006 a EAPN Portugal celebrou um

protocolo de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para a

montagem e o desenvolvimento do

Observatório de luta contra a Pobreza na 

cidade de Lisboa

com a finalidade de conhecer a realidade socioeconómica do concelho de

Lisboa, constituindo-se como um projecto-piloto apto a ser disseminado e

adoptado por outros concelhos e / ou dimensões territoriais.

ONDE?



COMO?



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

tratamento e actualização de informação, outras 

acções permitem a consolidação do trabalho do Observatório

2006-2017

a produção de conhecimento, quer de âmbito quantitativo quer 

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

de arranque

COMO?



ao longo dos 10 anos de existência foi definido o contexto institucional, 

territorial e político do Observatório, tendo por base as políticas e 

programas de intervenção e os principais actores no âmbito da luta contra a pobreza na 

cidade constituindo-se um modelo e uma identidade própria tendo sempre por 

base o estabelecimento de parcerias estratégicas e modelos de 

cooperação com entidades chave em diversas atividades e grupos de 

trabalho

COMO?



«» Relatórios OLCPL

«» Estabelecimento de Parcerias/Cooperação institucional

«» Visita a Projectos locais e elaboração de Fichas de Projecto

«» Participação em Grupos de Trabalho

«» Recolha e tratamento estatístico de Indicadores a nível nacional, região, concelho e 

freguesias de Lisboa

«» Documento Organizações que Lutam Contra a Pobreza - Critérios de Identificação e 

de Intervenção

COMO?



«» Projecto Indicadores de Alerta/ Índice de Precariedade Social

«» Referencial Estratégico de Monitorização da Coesão Social de Lisboa

«» Publicação dos livros “Observar.Pobreza.Lisboa”, “Cidade Incerta” e “Evolução na 

Continuidade”

«» Barómetro de pessoas em situação vulnerável (I, II e III fase)

«» Desigualdades de Remuneração nas freguesias do Concelho de Lisboa 

«» Realização de Seminários e Encontros do Observatório 
(habitação, pobreza infantil)

COMO?



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/Índice Precariedade Social

Critérios Organizacionais de Identificação e de 

Intervenção na Luta Contra a Pobreza
Relatórios do OLCPL

COMO?

http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-numeros
http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-numeros
http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-debate/
http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-debate/
http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-accao/
http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-accao/
http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-analise
http://observatorio-lisboa.eapn.pt/lisboa-em-analise


para assinalar os anos de trabalho, centrámos os nossos esforços,

neste primeiro semestre, na continuação da produção e partilha de

conhecimento, através da realização do III Seminário

Internacional, dando um enfoque particular à apresentação de

experiências Estudos Longitudinais Qualitativos e no desenvolvimento do

projecto fotográfico RE-FLECTERE

10 Anos



uma história fotográfica de longo prazo sobre as condições de vida na 

cidade de Lisboa, pretende impulsionar a reflexão, o questionamento

e a acção

… porque os problemas sociais não surgem por magia, eles são 

construídos, sendo reflexo e produto da sociedade em que

vivemos e, como tal, as soluções partem de todos nós

10 Anos



FUTURO



garantir uma melhor qualidade de informação, seja através da 

melhoria dos instrumentos existentes, adicionando dimensões de análise e indicadores ou 

alargando o espectro territorial, seja através da criação e desenvolvimento de novas 

ferramentas, incrementando assim o conhecimento 

sobre a realidade social das pessoas residentes em Lisboa,

mapeando as suas vulnerabilidades e possibilitando às organizações sociais uma acção

mais dirigida e melhor adequada

FUTURO



factores

de 

sucesso

parcerias compromisso

envolvimento proximidade 

na comunidade

financiamento estabilidade
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