À Equipa do
Observatório da Luta Contra a Pobreza na
Cidade de Lisboa
Lisboa, 30 de Novembro de 2016
A cidade de Lisboa tem registado nos últimos anos, e de forma muito acentuada,
mudanças nas suas estruturas sociodemográficas, económicas e culturais. Com a reforma
administrativa e a própria reorganização da Câmara Municipal estão igualmente a configurarse transformações profundas no campo das políticas urbanas da cidade.
A Autarquia tem vindo a desenvolver um conjunto de estudos de monitorização das
mudanças provocadas pela reforma administrativa da cidade. Nesse âmbito, o CICS.NOVA,
FCSH-UNL está a realizar, por iniciativa da CML, o estudo - Inquirição aos Munícipes e Principais
Agentes da Cidade de Lisboa: Qualidade de Vida e Governação Urbana, que tem como
principal objectivo analisar as mudanças da qualidade de vida em Lisboa e dos modelos de
governação urbana, focando-se sobretudo nas percepções e nas práticas dos munícipes e dos
principais agentes da cidade. Neste sentido, o projecto visa: i) discutir as novas orientações de
acção, de relacionamento e de governação das estruturas autárquicas na cidade; ii) identificar
e analisar as novas realidades, as forças e as potencialidades, assim como as falhas e as
debilidades; iii) e identificar propostas de inovação e sugestões para promover novas formas
de acção urbana e de relacionamento entre entidades e populações.
O CICS.NOVA (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais) é uma unidade de
investigação sediada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, que conta com investigadores de diversas áreas científicas e uma vasta experiência de
trabalho na cidade de Lisboa.
No âmbito desta investigação, gostaria em nome do CICS.NOVA de convidar o
Observatório da Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa a fazer-se representar no Grupo
Focal que se realizará no dia 5 de Dezembro, pelas 10h00, na Av. de Berna, 26C (Edifício I&D) e
que terá como objectivo contactar com as visões dos principais intervenientes na cidade
acerca das dinâmicas sociais e urbanas associadas à Habitação e à Intervenção Comunitária.

Com os melhores cumprimentos,
O Coordenador da Equipa CICS.NOVA

(Professor Doutor Luís Vicente Baptista)
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