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Encontros Imediatos de Muitos Degraus

1. Tema
Pobreza na cidade de Lisboa – uma responsabilidade de todos

2. Finalidade
No âmbito do Protocolo de cooperação entre o Observatório de luta contra a Pobreza na cidade
de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa está prevista a realização de momentos de reflexão e
debate sobre a pobreza em Lisboa. Estes encontros, direccionados para quem melhor conhece a
realidade da pobreza e exclusão social, seja porque actua no terreno a nível organizacional ou
porque a vivencia na primeira pessoa, pretendem incitar a um outro patamar de discussão sobre
as questões da pobreza. O principal objectivo será o de iniciar um caminho na definição do que
poderá vir a ser o desenho de uma Estratégia local integrada de luta contra a pobreza na cidade
de Lisboa, estratégia essa que se pretende agregadora dos vários planos e programas já
existentes, desafiando-nos para a construção de novos em áreas ainda não contempladas e,
acima de tudo, para a sua respectiva articulação.
Com estes espaços de debate, pretende-se contribuir para o incremento do trabalho em rede,
concertado e integrado, através da escuta e do envolvimento de todos os intervenientes da
cidade na identificação e definição de caminhos para a solução, questionando-os sobre qual
deverá ser o foco principal de actuação, tendo em conta as especificidades da cidade e os
diferentes territórios e actores que a constituem.
Estes debates, organizados por temas, terão diferentes fases, designadas por degraus, e
assumem duas vertentes que se revelam complementares e imprescindíveis no combate à
pobreza e promoção da inclusão social: conhecimento e acção. Pretende-se que tais reflexões
sejam um passo prévio a um processo de apropriação das ideias e propostas pelos diferentes
poderes políticos da cidade, tendo em vista o desenho e elaboração de uma Estratégia Local
Integrada de Combate à Pobreza, envolvendo os diversos actores sociais da cidade, tendo
como fim último a sua concretização e implementação.

3. Públicos a envolver
i. Decisores políticos (policy makers);
ii. Profissionais de diferentes entidades e organismos da cidade de Lisboa que implementam
políticas sociais públicas e/ou intervêm junto dos públicos vulneráveis da cidade de Lisboa;

iii. Cidadãos da cidade de Lisboa que experienciam/experienciaram ou não situações de
pobreza e exclusão social no seu percurso de vida.

4. Metodologia
A discussão em torno do tema Pobreza na cidade de Lisboa – uma responsabilidade de todos
organiza-se em três níveis:
1. Pobreza na cidade de Lisboa - o conhecimento;
2. Perspectiva multidimensional integrada das várias áreas sectoriais - a governança;
3. Proposta para a elaboração de uma Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza
- o roteiro.

Este conjunto de temas pretende:
i)

Clarificar e balizar a problemática da pobreza na cidade de Lisboa;

ii)

Discutir como as medidas de política social se adequam e respondem às
necessidades básicas condizentes com os direitos humanos, nomeadamente, nas
respostas que disponibilizam, nos critérios de acesso e os valores pecuniários
previstos; e

iii)

Contribuir para a identificação de um conjunto de propostas e sugestões de passos
a tomar na definição de uma Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza.

Cada tema deverá ser alvo de debate isoladamente com cada público-alvo enunciado no ponto
anterior, dando lugar a nove degraus de debate, três com cada público, que, de forma
sequencial, discutirão cada um dos temas apresentados.
Considera-se que esta forma de organizar os debates será a mais profícua, primeiro pela
complexidade da temática, segundo porque consideramos que é a forma mais eficiente de
potenciar e rentabilizar conhecimentos e competências de cada público enunciado e,
finalmente, porque evita constrangimentos e enviesamentos decorrentes das relações
institucionais, das funções e/ou hierarquias.
Realizados estes nove encontros, considera-se pertinente a realização de um décimo momento
com a presença dos três públicos com o objectivo de apresentar, incrementar e enriquecer as
reflexões até aí produzidas nos degraus anteriores. Por outras palavras, chegarmos a uma
patamar de entendimento e de consensos.
Os resultados alcançados nestes dez degraus serão apresentados e colocados à discussão
num Encontro final, que deverá ter lugar no mês de Junho de 2018, aberto a todos os actores
sociais da cidade, participantes nos encontros anteriores ou não, incluindo também
investigadores sociais, alargando assim o espaço de debate e confronto de ideias.
Os encontros realizados com cada público-alvo (os primeiros nove encontros) deverão ser
realizados cada um no formato de meio-dia (9:30 -13:30) e contar, cada um, com um número

aproximado de 20 pessoas, cuja lista de participantes será estabilizada entre o Observatório e
a Autarquia, tendo o conta o seu contributo e relevo para o debate em causa.

5. Produto
Este exercício faseado e participado de reflexão sobre a pobreza na cidade de Lisboa,
pretende ser a primeira fase de uma reflexão conjunta em busca de consensos, tendo como
produto um documento que reflicta, de forma sistematizada, o olhar dos diferentes atores
sociais sobre a pobreza na cidade de Lisboa, qual o papel e a importância das políticas
públicas de âmbito central e local na mitigação dos seus efeitos e impactos e, por último,
linhas orientadoras que permitam o desenho de um roteiro no sentido da definição e
implementação de uma Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza e Exclusão
Social na cidade de Lisboa.

6. Calendário
Encontros Imediatos de Muitos Degraus
A. Pobreza na cidade
de Lisboa - o
conhecimento

Público e
data de
realização

B. Perspectiva
multidimensional integrada
das várias áreas sectoriais –
a governança

C.
Proposta para a
elaboração de uma
Estratégia Local Integrada
de Combate à Pobreza – o
roteiro

Seminário final
D.
Consensos e
complementos

Conclusões e
propostas Apresentação e
debate

A1. Profissionais

9 JANEIRO 2018
A2. Decisores

16 JANEIRO 2018
A3. Cidadãos

B1. Profissionais

27 JANEIRO 2018

21 FEVEREIRO 2018

Evento aberto a toda
a cidade de Lisboa e
a todos os
interessados

B2. Cidadãos

3 MARÇO 2018
B3. Decisores

22 MARÇO 2018
C1. Profissionais

5ABRIL 2018
C2. Cidadãos

28 JUNHO 2018

21 ABRIL 2018
C3. Decisores

3 MAIO 2018

D.Profissionais+Cidadãos+
Decisores

24 MAIO 2018
Local

Caleidoscópio –
Jardim do Campo
Grande - Lisboa

Local a designar

