
 

 

  

OBSERVATÓRIO DE LUTA 

CONTRA A POBREZA NA CIDADE 

DE LISBOA 
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

DE 

ACTIVIDADES 

2011 

 

Uma iniciativa: 
Com apoio: 



 

 

Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa    Relatório de Actividades 2011  

 

1 

 

 

Introdução 

 
O ano 2011 ficará 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. 
 
Entre os maiores avanços importa destacar: 

- estabilização da estrutura técnica do Observatório; 
- estabilização da cooperação com as diferentes fontes de informação do Observatório e alargamento a novas fontes; 
- contacto alargado com os principais actores do território,  com particular destaque para as Juntas de Freguesia e Câmara Municipal; 
- aprofundamento da informação ao nível mais micro (Freguesias) e respectiva disponibilização on-line e em publicação; 
- melhorias relevantes na página de internet do Observatório dotando-a de informação mais vasta e dinâmica, acessível a todos; 
- a realização de um estudo pioneiro (Barómetro), em cooperação com o Dinâmia-CET e que em muito irá contribuir para um melhor 
conhecimento sobre a pobreza, a forma como os pobres a enfrentam e o impacto das medidas para lhe fazer face; 
- a cooperação com o Observatório das Desigualdades numa investigação sobre a desigualdade das remunerações com base na análise dos 
quadros de pessoal ao nível de Freguesia; 
- a identificação de um conjunto de práticas, com particular atenção às iniciativas da sociedade civil, ilustrativas de formas diversas e bem 
sucedidas de combate à pobreza na cidade; 
- dinamização de momentos de debate e reflexão – com particular destaque para o realizado sobre a reorganização administrativa do território 
de Lisboa e o seu impacto no combate à pobreza e exclusão social; 
- a auscultação e participação de um conjunto alargado de actores (investigadores, instituições, pessoas em situação de pobreza e decisores 
políticos) numa análise aprofundada sobre o tema que colocámos em destaque em 2011: a habitação 

 
É óbvio que os desafios que o Observatório enfrenta são enormes. Perante o actual cenário de maior empobrecimento dos cidadãos, do surgimento de 
novos grupos em situação de risco ou vulnerabilidade de pobreza, em contexto de contenção orçamental, e, acima de tudo, num momento onde a 
Observação Social perde valor face a necessidades aparentemente mais urgentes, não é fácil ser um Observatório. Mas, por outro lado, é também 
uma enorme oportunidade para fazer valer e demonstrar as enormes potencialidades de um instrumento desta natureza. É precisamente por essa 
razão que as actuais dificuldades, ao invés de nos desanimarem ou fazerem desmobilizar, nos fortalecem e nos fazem acreditar ainda mais na 
necessidade de irmos mais longe, seja em termos de produção de conhecimento, seja na busca de soluções e de propostas e recomendações para a 
acção concreta. Assim, a este nível, e na sequência do trabalho efectuado ao longo de 2011, pretendemos em 2012 centrar a nossa atenção 
específica sobre o tema dos chamados “novos pobres” e, ao mesmo tempo, procurar construir indicadores de alerta específicos sobre este fenómeno. 
É ainda nossa ambição avançar no sentido da construção de uma taxa de pobreza para a cidade de Lisboa. 
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Finalmente, mas não menos importante, não poderíamos deixar de agradecer aos nossos parceiros e principais financiadores – Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa e Montepio Geral que, apesar de todas as dificuldades, continuaram a acreditar neste projecto e a confiar-lhe não só o 
imprescindível apoio financeiro mas também uma cooperação que, em muito, contribuiu para os sucessos alcançados em 2011 e que auguram boas 
perspectivas para o futuro próximo. 
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Recolher informação junto de várias fontes e sistematizá-la de modo a conseguir obter uma panóplia de indicadores que, após análise, permita 
efectuar uma caracterização da realidade social da cidade de Lisboa é a finalidade deste primeiro objectivo. Para responder a este desafio, foram 
planeadas várias actividades, entre as quais, a actualização e divulgação dos dados por freguesia, barómetro com painel de famílias, estudos de caso 
de organizações/ intervenções paradigmáticas ilustrativas de acções de combate à pobreza. No quadro apresentamos, por actividade, os objectivos, 
acções realizadas, resultados e propósitos para o ano de 2012. 

 

  

Observações: Este conjunto de dados permite assegurar a actualização das “Fichas de Freguesia”, um trabalho que o OLCPL considera de relevância 
e pertinência pois possibilita efectuar um retrato, o mais fiel possível, da realidade social que se vive na cidade de Lisboa. De referir que nos contactos 
estabelecidos, as entidades mostraram-se disponíveis para ajudarem na “alimentação” da caracterização das freguesias com os dados que possuem e 
que iriam permitir obter um conhecimento mais pormenorizado da realidade social vivida. No entanto, é muito recorrente esta informação encontrar-se 
dispersa e “esquecida”, não sendo registada em sistemas informáticos e, por isso, de difícil tratamento e partilha. Conclui-se que estes dados podem 
gerar informação pertinente e que seria fundamental ser trabalhada de modo a estar sistematizada e acessível no sentido de conseguir efectuar uma 
caracterização mais fiel e dinâmica da situação socioeconómica dos diferentes territórios da cidade de Lisboa.  

Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

OBJECTIVO 1: Recolher, Analisar e Sistematizar Informação 

Actualizar os dados referentes 

aos indicadores já existentes e 

adicionar novos indicadores que 

permitam conhecer com mais 

detalhe as 53 freguesias da 

cidade de Lisboa. 

- 74 contactos estabelecidos com 
instituições solicitando reuniões, 
entre as quais, as 53 Juntas de 
Freguesia, Câmara Municipal de 
Lisboa (CML), Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (SCML), 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), Instituto de 
Estatística da Segurança Social 
(IESS) e outras Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS), Organizações Não 
Governamentais (ONG) que têm um 
papel relevante na actuação social 
na cidade de Lisboa. (ver anexo 1) 

 
- 36 reuniões realizadas 
 

- Actualização das Fichas de 
Freguesia 
 
- Estabelecimento de 2 acordos 
de cooperação regular (IEFP e 
IESS) 
 
- Acesso a dados anuais e 
trimestrais que permitiram 
efectuar a actualização de vários 
indicadores relacionados com 
emprego e apoio sociais 
 
- Disponibilização por parte de 
entidades dos dados referentes 
às suas actividades 

Actualização e 

divulgação dos 

dados por freguesia 

- Actualização dos 

indicadores 

existentes 

- Procura e 

disponibilização 

de mais 

indicadores a 

nível de freguesia 

- Procura de 

indicadores de 

alerta específicos 

para a cidade de 

Lisboa 

 1 
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Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

 “Barómetro de 

Pessoas que se 

Encontram em 

Situação 

Vulnerável” 

Acompanhar um conjunto de 
famílias ao longo de vários anos 
de modo a conhecer perfis de 
pobreza e percursos de inclusão e 
de exclusão e avaliar o impacto 
efectivo de medidas, programas e 
políticas de combate à pobreza, 
contribuindo para a compreensão 
das dinâmicas de pobreza na 
cidade de Lisboa. 

- Relatório/Estudo 
 
- Formulação de 
recomendações  

- Parceria com o Dinâmia-CET 

- Definição de perfis e tipologia de 
territórios (5 perfis agrupados nas 
categorias “Pertença à Ordem de 
Trabalho” e “Não Pertença à 
Ordem do Trabalho”) 

- Entrevistas a pessoas que se 
encontram em situação vulnerável 
(80) 

- Entrevistas a actores locais (11) 

- Entrevistas às entidades 
definidoras de políticas sociais   
(2)  locais (CML e SCML) 

Observações: Tendo em conta o dinamismo com que hoje em dia a sociedade é confrontada provocando alterações sociais muito rápidas, 
particularmente em situações de crise económica como a que Portugal e a Europa estão a viver actualmente, o OLCPL prevê efectuar este mesmo 
estudo pelo menos de dois em dois anos. A realização deste tipo de estudos permite ir complementando ou antecipando os dados das estatísticas 
oficiais através da identificação de indicadores chave de alerta sobre as situações de vulnerabilidade, demonstrando ser uma fonte importante para o 
conhecimento da evolução da sociedade. 

Divulgação do 

relatório/estudo 

 

 2 
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Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

Estudos de caso 
de organizações / 

intervenções 
ilustrativas de 

acções de 
combate à 
pobreza 

Conhecer projectos que têm na 
sua génese a promoção da 
inclusão social no território da 
cidade de Lisboa e divulgá-los na 
página de internet do 
Observatório, constituindo uma 
base de dados com práticas de 
combate à pobreza a nível local. 

 
- Elaboração de fichas de 
caracterização dos projectos 
 
- Disponibilização online  

Observações: Os três projectos que o OLCPL visitou este ano, o projecto Casas Primeiro, o projecto Contrato Local de Desenvolvimento Social 
Espiral e o projecto K’Cidade Ameixoeira, caracterizam-se por terem intervenções distintas em áreas geográficas diferentes, mas sempre com a 
finalidade última de promover a inclusão social de públicos mais desfavorecidos e vulneráveis. Esta actividade permite, paulatinamente, ir acumulando 
saberes e experiências no âmbito da luta contra a pobreza ao nível local. 

Visita a 3 projectos: 
 

- Projecto Casas Primeiro 
 
- Contrato Local de 
Desenvolvimento Social 
“Espiral” 
 
- Projecto K’Cidade 
Ameixoeira 

 

3 

 
3 

Identificar, 

conhecer e dar a 

conhecer mais 3 

projectos de 

intervenção 

social em Lisboa 
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A produção de informação e respectiva divulgação está na génese de qualquer Observatório. Neste sentido, o OLCLP pauta-se pela produção de 
informação ao longo do ano, sendo esta disponibilizada na página de internet, como é o caso dos dados do Retrato de Lisboa, que sustentará a 
produção de recomendações do OLCLP que serão divulgadas em Fevereiro de 2012 com a apresentação do relatório anual.  

Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

OBJECTIVO 2: Produzir e Difundir Informação e Conhecimentos 

Mudanças no aspecto gráfico, 
actualização e criação de novas 
áreas com a finalidade de tornar 
este espaço mais apelativo, 
dinâmico e útil para os visitantes  

- Criação de novas áreas 
“Retrato de Lisboa” e 
“Sabia Que” 
 
- Dinamização de outros 
campos já existentes, 
como o espaço de notícias, 
de referências 
bibliográficas e de 
documentos nacionais e 
internacionais 

Manutenção e 

actualização da 

página Internet 

Observações: Sendo a página da internet do OLCPL o meio privilegiado de comunicação para o exterior foram realizadas algumas mudanças no 
aspecto gráfico com a finalidade de tornar este espaço mais apelativo, mais dinâmico e útil para os visitantes. Neste sentido foram criadas novas 
áreas, entre as quais, o “Retrato de Lisboa”, onde se encontram disponíveis vários indicadores do concelho e freguesias da cidade de Lisboa que 
poderão ser consultados e efectuado o respectivo download do documento. 

 

Produção de informação e 
respectiva divulgação 

Dinamização da 

página de 

internet 

 1 
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Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

Tornar público o resultado das 
actividades chave do OLCPL no 
ano de 2011 e apresentar 
recomendações e propostas, bem 
como, dar a conhecer as linhas 
orientadoras para o ano de 2012. 

Observações: O Relatório Anual é o documento formal do OLCPL no qual se destacam os resultados das actividades desenvolvidas no ano de 2011 
e, subsequentemente, recomendações e propostas de actuação, bem como, as linhas orientadoras para o ano 2012. 

Debate sobre os temas a focar no 
relatório e recolha de informação 
pertinente 

Definição da estrutura e 
conteúdos do relatório que 
incidirá sobre os seguintes 
temas:  

- Dados de caracterização 
socioeconómica da cidade 
de Lisboa 
 
- Resultados do 
“Barómetro de Pessoas 
que se Encontram em 
Situação Vulnerável” 
 
- Habitação 

Elaboração e 

divulgação 

do relatório 

Relatório Anual  
2011 

 
2 
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Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 3 

Gerar sinergias e criar valor 
acrescentado face à actuação de 
cada uma das entidades nas suas 
áreas específicas de intervenção. 

Produção de conhecimento 
científico relevante.  

Realização de dois 
estudos: 

- “Barómetro de 
Pessoas que se 
Encontram em 
Situação Vulnerável” e 
“Desigualdades de 
remuneração nas 
freguesias do concelho 
de Lisboa (2003-2009)” 

Observações: O OLCPL pretende com a produção destes estudos e com a criação destas parcerias, por um lado, aprofundar e especificar mais o 
conhecimento sobre a população da cidade de Lisboa e, por outro, cooperar e manter redes de contactos privilegiados com entidades de relevância no 
sentido de produzir informação de interesse científico que permita um melhor conhecimento e reflexão sobre a pobreza na cidade de Lisboa e formas 
de a combater. 

Continuar 
parceria na 

produção de 
estudos de cariz 

social 
relacionados 

com 
problemáticas 
da cidade de 

Lisboa 

- 12 contactos realizados (ver 

anexo 2) 

- 4 reuniões  

- Estabelecimento de 2 protocolos 
de colaboração  

 
Parcerias e 

colaborações com 

Centros de Estudos 

3 
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Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

Revista do 

Observatório 

Efectuar diligências no sentido de 
preparar o segundo número da 
revista do Observatório que 
incidirá sob o tema da habitação. 

Publicação no 

3º trimestre de 

2012 

- Encontros do Observatório 

- Contactos com investigadores e 
entidades, potenciais 
colaboradores na revista 

- 4 Encontros do Observatório 

- Vários investigadores 
sinalizados como potenciais 
colaboradores na revista 

Observações: No seguimento da primeira publicação da revista do Observatório, e tendo em conta o tema aprofundado este ano (Habitação), o 
objectivo é publicar, no 3º trimestre de 2012, uma segunda revista com os resultados dos encontros realizados em 2011 e com artigos de vários 
investigadores convidados, nomeadamente, os que estiveram presentes no primeiro Encontro do Observatório. 

 4 
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O terceiro objectivo definido para o ano de 2011 centra-se no envolvimento do OLCPL com a comunidade. Neste sentido, foram promovidos vários 
espaços de debate, como os Encontros do Observatório e o Encontro de Reflexão sobre a reorganização administrativa da cidade de Lisboa, que 
pretenderam sobretudo reflectir e debater realidades e problemáticas específicas da cidade de Lisboa.  

 

 

 

  

Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

OBJECTIVO 3: Mobilização e Participação 

Seminário 

Internacional 

 

Observações: No seguimento da cooperação que o OLCPL tem com outros observatórios europeus, irá realizar-se no início 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 OLCLP 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. 
 

Realização do 
Seminário 

Internacional no 
dia 3 de 

Fevereiro 
 

Apresentação do relatório de 
2011 e respectivas 
recomendações. 
 
Debate sobre a importância 
da observação social.  

- Definição do programa 

- Convite a oradores 

- Divulgação do evento 

 

Realização do seminário 
internacional no dia 03 
de Fevereiro de 2012 

 

 1 



 

 

Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa    Relatório de Actividades 2011  

 

11 

 

  

  Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade  

Auscultar e envolver vários 
intervenientes na discussão sobre 
o tema da habitação e sua 
articulação com as políticas 
sociais, contribuindo para o 
desenho de um leque de 
propostas e recomendações. 

Encontros do 

Observatório 

Contactos estabelecidos com  
os diversos intervenientes 
 (ver anexo 3) 
Realização de 4 Encontros: 
- Investigadores (28 de Junho) 
- Representantes de instituições 
(12 de Outubro)  
- Pessoas que se encontram em 
situação vulnerável (23 de 
Novembro) 
- Entidades decisoras (14 de 

Publicação dos resultados 
dos quatro encontros no 
relatório anual de 2011 
 

Observações: Nestes Encontros envolveram-se actores distintos num ambiente informal de auscultação com a finalidade de fomentar a discussão e a reflexão, 
abordando o problema de forma multidimensional, visando chegar a um conjunto de pontos conclusivos que contribuam para a definição de um leque de 
recomendações. 

Criação de 

momentos e 

espaços de 

debate com a 

comunidade 

 

3 

2 
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Objectivo  
2012 Objectivo Acções realizadas Resultados Actividade 

Observações: Devido à proposta de reorganização administrativa do Concelho de Lisboa, que prevê a redução das actuais 53 freguesias para 24, o 
OLCPL considerou pertinente a existência de uma discussão específica sobre este tema local e criou um momento de reflexão sobre os impactos que 
esta mudança produzirá no combate à pobreza, nomeadamente, ao nível das respostas sociais.  
Este debate aberto ao público em geral realizou-se no dia 30 de Setembro de 2011 e contou com a presença de entidades/personalidades com 
responsabilidade a nível local. 

Encontro de 

Reflexão 

Discussão sobre a 
reorganização administrativa 
do concelho de Lisboa e 
impactos ao nível das 
respostas sociais. 

Criação de 

momentos e 

espaços de 

debate com a 

comunidade 

- Definição do programa 

- Convite a oradores 

- Divulgação do evento 

 

Realização no dia 30 de 
Setembro de 2011, no 
auditório do Montepio Geral  

 

 3 
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ANEXOS 
Listagem de Contactos Efectuados 

 
Anexo 1: Obj. 1 (Recolher, Analisar e Sistematizar Informação) - Act. 1 (Actualização e divulgação dos dados por freguesia) 
 

Contactos efectuados 

 Entidade/Instituição Reuniões Estabelecidas Tipo de Colaboração Obtida 

1 Junta de Freguesia Ajuda    
2 Junta de Freguesia Alcântara X  
3 Junta de Freguesia Alto do Pina   
4 Junta de Freguesia Alvalade   
5 Junta de Freguesia Ameixoeira   
6 Junta de Freguesia Anjos   
7 Junta de Freguesia Beato   
8 Junta de Freguesia Benfica   
9 Junta de Freguesia Campo Grande X  
10 Junta de Freguesia Campolide X  
11 Junta de Freguesia Carnide   
12 Junta de Freguesia Castelo X  
13 Junta de Freguesia Charneca   
14 Junta de Freguesia Coração de Jesus   
15 Junta de Freguesia Encarnação   

16 Junta de Freguesia Graça    
17 Junta de Freguesia Lapa X  
18 Junta de Freguesia Lumiar   
19 Junta de Freguesia Madalena   
20 Junta de Freguesia Mártires   
21 Junta de Freguesia Marvila   
22 Junta de Freguesia Mercês   
23 Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima   
24 Junta de Freguesia Pena   
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Anexo 1 (cont.): Obj. 1 (Recolher, Analisar e Sistematizar Informação) - Act. 1 (Actualização e divulgação dos dados por freguesia) 

 
 

 

Contactos efectuados 
 

 Entidade/Instituição 
 

Reuniões Estabelecidas 
 

Tipo de Colaboração Obtida 
 

25 Junta de Freguesia Penha de França   
26 Junta de Freguesia Prazeres   
27 Junta de Freguesia Sacramento    
28 Junta de Freguesia Santa Catarina   
29 Junta de Freguesia Santa Engrácia    

30 Junta de Freguesia Santa Isabel    
31 Junta de Freguesia Santa Justa   
32 Junta de Freguesia Santa Maria de Belém X  
33 Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais   
34 Junta de Freguesia Santiago   
35 Junta de Freguesia Santo Condestável   

36 Junta de Freguesia Santo Estevão X Apoio na identificação de pessoas para o estudo do 
Barómetro 

37 Junta de Freguesia Santos-o-Velho X  
38 Junta de Freguesia São Cristóvão e São Lourenço   
39 Junta de Freguesia São Domingos de Benfica   
40 Junta de Freguesia São Francisco Xavier   
41 Junta de Freguesia São João X  
42 Junta de Freguesia São João de Brito   
43 Junta de Freguesia São João de Deus   
44 Junta de Freguesia São Jorge de Arroios   
45 Junta de Freguesia São José X  
46 Junta de Freguesia São Mamede   
47 Junta de Freguesia São Miguel   
48 Junta de Freguesia São Nicolau   



 

 

Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa    Relatório de Actividades 2011  

 

15 

 

Anexo 1 (cont.): Obj. 1 (Recolher, Analisar e Sistematizar Informação) - Act. 1 (Actualização e divulgação dos dados por freguesia) 

  

Contactos efectuados 
 

 Entidade/Instituição 
 

Reuniões Estabelecidas 
 

Tipo de Colaboração Obtida 
 

49 Junta de Freguesia São Paulo   
50 Junta de Freguesia São Sebastião da Pedreira X  
51 Junta de Freguesia São Vicente de Fora   

52 Junta de Freguesia Sé X 

Apoio na identificação de entidades para o estudo do 
Barómetro 
 
Colaboração no 2º Encontro do Observatório 
 

53 Junta de Freguesia Socorro   
54 Câmara Municipal de Lisboa - Departamento de 

Gestão Social do Parque Habitacional 
X Disponibilização de dados sobre os BIP/ZIP e sobre os 

Bairros Municipais 
55 Câmara Municipal de Lisboa - Departamento de 

Desenvolvimento Social e Habitação 
X A CML ficou de enviar um protocolo com vista a 

estabelecer uma parceria mais estreita entre as duas 
instituições 

56 Rede Social de Lisboa – Grupo Plataforma Pessoa 
Sem-Abrigo 

X  

57 Rede Social de Lisboa – Equipa Técnica X  
58 Instituto de Informática e Estatística da Segurança 

Social – IIESS, IP 
X Protocolo informal estabelecido para o envio regular de 

dados sobre os apoios sociais  
59 Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana - 

IHRU 
X  

60 Ministério da Educação - GEPE   
61 Gebalis X Disponibilização de dados sobre os Bairros Municipais 
62 Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP) 
X Protocolo informal estabelecido para o envio regular de 

dados sobre o número de desempregados 
63 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – GEP X Disponibilização de dados sobre caracterização social 

das freguesias de Lisboa 
64 EPUL X  
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Contactos efectuados 
 

 Entidade/Instituição 
 

Reuniões Estabelecidas 
 

Tipo de Colaboração Obtida 
 

65 Associação Renovar a Mouraria X Disponibilização de informação sobre o projecto 
66 Associação Lusofonia X Disponibilização de informação sobre o projecto 
67 Associação Auxílio e Amizade X Apoio na identificação de pessoas para o estudo do 

Barómetro 
68 Contrato Local Desenvolvimento Social - Espiral X Disponibilização de informação sobre o projecto 
69 Associação para o Estudo e Integração 

Psicossocial (AEIPS)/Projecto Casas Primeiro 
X Apoio na identificação de pessoas para o estudo do 

Barómetro 
70 Projecto Alkantara X Disponibilização de informação sobre o projecto 
71 Projecto K’Cidade Ameixoeira X Disponibilização de informação sobre o projecto 

 
Colaboração no 2º Encontro do Observatório 

72 Cáritas X Disponibilização de dados sobre o número de apoios 
prestados 

73 Banco Alimentar de Lisboa X Disponibilização de dados sobre apoio prestado pelas 
instituições e pedidos de apoio directo ao Banco 
Alimentar 

74 Fundação Aragão Pinto   

Anexo 1 (cont.): Obj. 1 (Recolher, Analisar e Sistematizar Informação) - Act. 1 (Actualização e divulgação dos dados por freguesia) 
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Anexo 2: Obj. 2 (Produzir e Difundir Informação e Conhecimentos) – Act. 3 " Contratualização de colaborações com Centros de Estudos” 
 

 

Contactos efectuados 
 

Entidade/Instituição 
 

Reuniões Estabelecidas 
 

Tipo de Colaboração Obtida 
 

Dinâmia-CET - Centro de Estudos Sobre a 
Mudança Socioeconómica e o Território 

X Protocolo estabelecido para a elaboração do estudo do  
“Barómetro de Pessoas que se Encontram em Situação 
Vulnerável” 

Centro Estudos de Serviço Social e Sociologia, da 
FCH/UCP 

X  

Centro de Estudos Geográficos   

Centro de Estudos das Migrações e das Relações 
Interculturais da Universidade Aberta 

  

Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(ORLVT) 

X  

Observatório da Imigração   

Observatório das Desigualdades X Protocolo estabelecido para a elaboração de um estudo 
sobre “Desigualdades de remuneração nas freguesias 
do concelho de Lisboa (2003-2009)” 

Instituto do Envelhecimento   

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia 
(CIES) 

  

Centro de Estudos para a Intervenção Social 
(CESIS) 

  

Fundação Francisco Manuel dos Santos   

LNEC-Núcleo de Ecologia Social X  
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Anexo 3: Obj. 3 (Mobilização e Participação) – Act. 2 (Encontros do Observatório) 
 
1º Encontro do Observatório – Investigadores 

Contactos Efectuados 

 
Investigador 

 
Instituição 

 
Participantes/Presentes 

Teresa Barata Salgueiro Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da UL   
Carlos Farinha Rodrigues Instituto Superior de Economia e Gestão  
Isabel Raposo Faculdade de Arquitectura – UTL  
Roque Amaro ISCTE  
Rita Cachado ISCTE  
João Seixas ISCTE X 
João Martins CESNOVA-FCSH X 
Marluci Menezes LNEC-NESO X 
Maria João Freitas LNEC-NESO  
Isabel Guerra Dinâmia/CET X 
Ana Cardoso CESIS  
Luís Capucha ISCTE  
Jorge Malheiros Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da UL  
Romana Xerez ISCSP – UTL X 
Tiago Figueiredo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da UL  
Francisco Nascimento Branco CESS/UCP  
Teresa Pinto Dinâmia-CET  
Isabel Baptista CESIS X 
Isabel Pato FL-UL  
Magda Pinheiro ISCTE X 
Augusto Mateus ISEG  
João Baía IELT-FCSH  
Pedro Bingre Amaral ESAG X 
Ana Pinho LNEC  
Maria João Vargas Moniz ISPA X 
Elvira Pereira ISCSP X 
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Contactos Efectuados 
 

 
Investigador 

 
Instituição 

 
Participantes/Presentes 

Isabel Raposo Faculdade de Arquitectura-UTL  
Alexandra Castro Dinâmia/CET  
Marta Santos Dinâmia/CET  
Maria Manuela Mendes Faculdade de Arquitectura-UTL  
António Firmino da Costa ISCTE  

Anexo 3 (cont.): Obj. 3 (Mobilização e Participação) – Act. 2 (Encontros do Observatório) 

 



 

 

Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa    Relatório de Actividades 2011  

 

20 

 

Anexo 3 (cont.): Obj. 3 (Mobilização e Participação) – Act. 2 (Encontros do Observatório) 

2º Encontro do Observatório – Instituições 

 

Contactos Efectuados 
 

 
Entidade 

 
Participantes/Presentes 

Associação “O Companheiro” X 
Associação Movimento Ao Serviço da Vida  
Projecto Orientar/CIC Portugal  
Associação CIC Portugal X 
Contrato Local de Desenvolvimento Social da Ameixoeira  
Fundação Liga  
URBE  
Rede Social Plataforma Pessoa Sem-Abrigo  
AEIPS - Associação para o Estudo e Integração Psicossocial X 
CLDS Espiral X 
ATM – Associação Tempo de Mudar X 
Atelier Arteria X 
EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Lisboa X 
SCML/K’Cidade X 
CEPAC - Centro Padre Alves Correia  
Projecto Alkântara  
Solidariedade Imigrante  
Junta de Freguesia Ajuda   
Junta de Freguesia Alcântara  
Junta de Freguesia Alto do Pina  
Junta de Freguesia Alvalade  
Junta de Freguesia Ameixoeira  
Junta de Freguesia Anjos  
Junta de Freguesia Beato  
Junta de Freguesia Benfica  
Junta de Freguesia Campo Grande  
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Contactos Efectuados 
 

 
Entidade 

 
Participantes/Presentes 

Junta de Freguesia Campolide  
Junta de Freguesia Carnide  
Junta de Freguesia Castelo  
Junta de Freguesia Charneca  
Junta de Freguesia Coração de Jesus  
Junta de Freguesia Encarnação  
Junta de Freguesia Graça   
Junta de Freguesia Lapa  
Junta de Freguesia Lumiar  
Junta de Freguesia Madalena  
Junta de Freguesia Mártires  
Junta de Freguesia Marvila  
Junta de Freguesia Mercês  
Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima  
Junta de Freguesia Pena  
Junta de Freguesia Penha de França  
Junta de Freguesia Prazeres  
Junta de Freguesia Sacramento   
Junta de Freguesia Santa Catarina  
Junta de Freguesia Santa Engrácia   
Junta de Freguesia Santa Isabel   
Junta de Freguesia Santa Justa  
Junta de Freguesia Santa Maria de Belém  
Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais  
Junta de Freguesia Santiago  
Junta de Freguesia Santo Condestável  
Junta de Freguesia Santo Estevão  
Junta de Freguesia Santos-o-Velho X 
Junta de Freguesia São Cristóvão e São Lourenço  
Junta de Freguesia São Domingos de Benfica  
Junta de Freguesia São Francisco Xavier  

  

Anexo 3 (cont.): Obj. 3 (Mobilização e Participação) – Act. 2 (Encontros do Observatório) 

 



 

 

Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa    Relatório de Actividades 2011  

 

22 

 

 
Anexo 3 (cont.): Obj. 3 (Mobilização e Participação) – Act. 2 (Encontros do Observatório) 

 
3º Encontro do Observatório – Pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social 

 

 
 

 
Perfis 

1 
Mulher a viver em habitação degradada no centro histórico com renda elevada face aos rendimentos, em casa 
sobrelotada em coabitação com descendentes adultos  

1 Mulher a viver em habitação degradada no centro histórico com renda elevada face aos rendimentos 

1 
Mulher a viver em habitação degradada no centro da cidade de Lisboa em coabitação com ascendente 
dependente 

1 Idoso a viver em quarto arrendado numa casa partilhada no centro histórico de Lisboa  
1 Mulher com doença mental a viver numa residência comunitária 
1 Homem com doença mental a viver num quarto arrendado numa casa social 
1 Homem com doença mental em coabitação com ascendente numa casa social 
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Anexo 3 (cont.): Obj. 3 (Mobilização e Participação) – Act. 2 (Encontros do Observatório) 
 

4º Encontro do Observatório – Entidades Decisoras 

 

 
 
 

 
Entidade 

Gebalis 

Câmara Municipal de Lisboa – DPT de Desenvolvimento Social e Habitação 

Instituto de Reabilitação Urbana 
EAPN Portugal – Núcleo Distrital de Lisboa 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

EPUL – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa 


