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INTRODUÇÃO 
 
O ano 2011 ficou seguramente na história do Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa. Apesar de todos os constrangimentos e 

ameaças externas (contexto de mudanças governamentais, crise económica, alterações de prioridades no combate à pobreza) foi possível manter uma 

linha de rumo coerente, estável e que permitiu os necessários avanços rumo a uma definitiva consolidação desta estrutura que tem como seu objectivo 

contribuir para o combate efectivo à pobreza e exclusão social. 

 

 

O ano 2012 deverá consolidar o trabalho já realizado e abrir portas a novos caminhos com base nos seguintes objectivos estratégicos: 

 

 

- Aprofundar o conhecimento sobre a pobreza e exclusão social, suas causas e formas de a combater; 

 

- Reforçar os mecanismos de participação daqueles que vivem em situação de pobreza ou em risco de pobreza; 

 

- Reforçar a ligação com outras entidades, públicas e privadas, que permitam conhecer de modo mais aprofundado a pobreza e o combate às 

suas causas, reforçando diversas formas de cooperação e dinamizando espaços de debate e reflexão; 

 

- Continuar a assegurar a partilha constante de informação actualizada, de modo acessível a todos 

 

- Reforçar os mecanismos de influência sobre os decisores no sentido de promover práticas mais eficazes e eficientes no combate à pobreza, 

tanto numa lógica correctiva como preventiva. 
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Observações: O conjunto de dados que se pretende recolher permite assegurar a actualização do “Retrato de Lisboa”, disponível na página do 
OLCPL, que sintetiza os dados mais relevantes para a caracterização da realidade económica e social que se vive na cidade de Lisboa e nas suas 
Freguesias. Sendo a página da internet do OLCPL o meio privilegiado de comunicação para o exterior e de sistematização de informação pretende-se ir 
permanentemente melhorando a qualidade do site, tanto no que se refere ao aspecto gráfico com a finalidade de tornar este espaço mais apelativo, 
mais dinâmico e útil para os visitantes, como no que diz respeito aos conteúdos. Deverá ser dada prioridade à rotinização na recolha de dados junto dos 
serviços centrais e ao progressivo envolvimento de entidades locais como fontes de informação e avaliação. Sabendo-se que nas entidades de âmbito 
municipal a informação se encontra dispersa por diversos departamentos, e nas instituições de âmbito local é muito recorrente a informação encontrar-
se dispersa e “esquecida”, não sendo registada em sistemas informáticos, o envolvimento destas fontes de informação irá requerer um trabalho 
específico, gradual e acumulativo. No seguimento da primeira publicação da revista do Observatório, e tendo em conta o tema aprofundado em 2011 (Habitação), o 
objectivo é publicar, no 3º trimestre de 2012, uma segunda revista com os resultados dos encontros realizados e com artigos de vários investigadores convidados, 
nomeadamente, os que estiveram presentes no primeiro Encontro do Observatório. 
 

Objectivos Acções a realizar 
Resultados 
Esperados Actividade 

Produção de informação e 
respectiva divulgação: consolidar 
um sistema de recolha, síntese e 
análise de dados que permita 
conhecer melhor as situações de 
pobreza na Cidade de Lisboa, as 
formas de a combater, 
actualizado regularmente e 
facilmente acessível. 
 

 

 

 

Actualização, análise e interpretação 
dos dados do Censos 2011 

Estabilização das baterias de 
indicadores a recolher junto dos 
serviços centrais e assegurar 
regularidade da sua informação 

Diversificação de Fontes: prosseguir 
contactos com entidades concelhias 
e locais que permitam enriquecer o 
conhecimento sobre a situação 
socioeconómica da população de 
Lisboa 

Actualização permanente das 
diversas áreas presentes na página 
de internet do OLCPL 

Recolha de artigos pertinentes sobre 
os temas  “A Nova Pobreza” e 
“Indicadores de Alerta” 
 

 

Actualização trimestral do “Retrato de 
Lisboa” (disponível no site do OLCPL) 
em função do tratamento de dados do 
Censos 2011 e da informação 
disponibilizada pelos serviços centrais 
(IEFP e ISS) 

Estabelecimento de protocolos com 
entidades presentes no terreno no 
sentido de alargar a informação 
recolhida e dar-lhe maior qualidade 

Aumento do nº de visitas à página da 
internet e do nº de downloads dos 
documentos disponibilizados 
Publicação do nº 2 da Revista do 
Observatório: ObservarPobrezaLisboa  
 
Publicação do Relatório Anual com 
actualização dos dados de 
caracterização socioeconómica da 
Cidade 
 
Apresentação dos resultados do 
estudo sobre a “nova pobreza” e 
“indicadores de alerta” 
 

Mecanismos de 
recolha de 

dados e 
informação e 

sua divulgação 

Ao longo do 
ano de 2012 

 

Actualização 
Trimestral  

 1 
Cronograma 
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Estudos de caso 
de organizações / 

intervenções 
ilustrativas de 

acções de 
combate à 
pobreza 

Aprofundamento do conhecimento 
e divulgação de projectos que têm 
na sua génese a promoção do 
combate à pobreza e da inclusão 
social na cidade de Lisboa. 

Inserção de informação de 
mais 6 projectos na página 
do Observatório 

Enriquecimento dos dados 
presentes no “Retrato de 
Lisboa” com outro tipo de 
dados, recolhidos localmente 
por entidades presentes no 
terreno  

Visitas a projectos com base na 

“Ficha de Caracterização de 

Projectos” (criada em 2011) 

Actualização da página do OLCPL, 
enriquecendo a informação acerca 
de entidades e projectos ilustrativos 
das acções de luta contra a pobreza 
na Cidade 

Observações: Com esta actividade pretende-se contribuir para concretizar três dos objectivos do OLCPL: (1) conhecer, o mais aprofundadamente possível, a 
realidade social e económica da Cidade; (2) enriquecer a informação disponível na página do OLCPL de forma facilmente acessível a todos, (3) divulgar o trabalho de 
entidades e projectos que contribuem para a luta contra a pobreza na Cidade e as respostas que são accionadas a nível local com o intuito de combater a pobreza. 

Ao longo do ano 
de 2012 

 

Disponibilização 
online 
trimestralmente 

 2 
Objectivos Acções a realizar 

Resultados  
Esperados Actividade Cronograma 

Ao longo do 
ano de 2012 
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Estudos sobre a 
“nova pobreza” e 
“indicadores de 

alerta” 

Aprofundamento do conhecimento 
sobre a “nova pobreza”, e 
identificação der “indicadores de 
alerta”, negativos e positivos.  

- Negativos, quando permitem 
sinalizar situações daqueles que se 
aproximam de uma situação de 
pobreza ou vulnerabilidade no 
sentido de promover uma acção 
preventiva que permita reverter 
essa situação. 
- Positivos, quando permitem 
sinalizar efeitos benéficos de 
políticas ou medidas e incentivar o 
seu reforço 
 

Definição de “indicadores de 
pobreza” para Lisboa (Região, 
Distrito ou Cidade) e definição de 
condições para a sua monitorização 
 

Aprofundamento da cooperação com 
Centros de Estudos e Investigadores 

Identificação e 
caracterização (tipologia) das 
pessoas vítimas de situação 
de “nova pobreza” 
 
Definição de uma bateria de 
“indicadores de alerta” 
(positivos e negativos”) 
 
Definição de condições para 
a elaboração de um 
indicador sintético que 
represente a “taxa de 
pobreza” para Lisboa 
(Região, Distrito ou Cidade 
de Lisboa) e condições para 
a sua monitorização 

Observações: Com esta actividade pretende-se manter o estudo aprofundado e participado sobre um determinado tema – “a nova pobreza” - dando seguimento à 
actividade de estudos temáticos que foi realizada em 2011 em relação á “Habitação” e, em simultâneo, reforçar os mecanismos de prevenção e de alerta produzindo 
recomendações pertinentes para o combate às causas da pobreza, tanto do ponto de vista preventivo como correctivo. 

Realização de estudo 
específico sobre a “nova 
pobreza” 
 
 Realização de estudo 
específico sobre “indicadores 
de alerta”  
 
Com base nestes estudos, 
construção de um indicador 
sintético que represente a 
“taxa de pobreza” para Lisboa 
(Região, Distrito ou Cidade de 
Lisboa) 

 

Ao longo do ano 
de 2012 

 

Divulgação dos 
resultados dos 
estudos em Dez. 
2012 
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 3 Objectivos Acções a realizar 
Resultados  
Esperados Actividade Cronograma 
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Apresentação e debate do 
Relatório de 2011 e respectivas 
recomendações 
 
Debate internacional sobre a 
importância da observação social 
num contexto de crise com 
Observatórios europeus 
 
Apresentação pública do estudo 
“Barómetro de Pessoas que se 
Encontram em Situação 
Vulnerável” 
 
Criação de momentos e espaços 
de debate 

Observações: No seguimento da cooperação que o OLCPL tem com outros observatórios europeus, irá realizar-se em Fevereiro de 2012 mais um encontro 
internacional na cidade de Lisboa com observatórios nacionais e locais provenientes de outros países europeus (Bélgica, França, Espanha, Hungria e Itália). Este 
encontro terá dois momentos: um primeiro, onde se apresentará o relatório do ano de 2011 do OLCPL e respectivas recomendações, bem como a apresentação dos 
resultados do estudo “Barómetro de Pessoas que se Encontram em Situação Vulnerável”, e um segundo onde será discutida a importância da observação social em 
contexto de crise.  
Os Encontros do Observatório pretendem dar continuidade aos estudos temáticos, iniciados em 2011 com o tema Habitação. 

 

Realização de um Seminário 
Internacional 
(acção que transitou do Plano 
de Acção de 2011 para 2012) 
 

Promoção de Encontros do 
Observatório 

 
3 4 

Objectivos Acções a realizar 
Resultados  
Esperados Actividade 

Sem. 
Internacional:  
03 de Fevereiro  
2012 

Encontros: 
Realização de 3 
Encontros (com 
investigadores, com 
entidades e 
técnicos, com 
pessoas em 
situação de 

pobreza) em cada 
um dos 
trimestres 
 

Promoção de 
Espaços de 

Debate e 
Reflexão 

Promoção do debate e reflexão 
conjunta sobre o trabalho do 
Observatório  

Auscultação e envolvimento de 
vários actores nesta reflexão, 
contribuindo para o desenho de 
um leque de propostas e 
recomendações. 

 

 

Cronograma 


