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«(…) o amor tem necessidade também de organização enquanto 
pressuposto para um serviço comunitário ordenado. (…) no seio da 
comunidade dos crentes não deve haver uma forma de pobreza tal que 
sejam negados a alguém os bens necessários para uma vida condigna». São 
duas de outras recomendações deixadas por Bento XVI, na sua primeira 
Carta Encíclica Deus Caritas Est (20), sobre como deve a Igreja praticar 
a caridade. Organização, para que ninguém, com alguma necessidade, 
fique sem ajuda por a comunidade não conhecer a sua existência, é isto 
que pede o Papa Emérito. Também “um serviço comunitário ordenado” 
não deve limitar-se a resolver as carências imediatas sem se preocupar, 
simultaneamente, com as causas que estão na origem delas. Quando 
assim sucede não se pratica a caridade, mas um assistencialismo que a 
ninguém salva.

Os Observatórios Sociais da Pobreza são uma oportunidade para alcançar 
o conhecimento dos diferentes tipos de pobreza e das suas causas. Os 
grupos paroquiais de ação social e outras instituições sociais da Igreja 
não podem dispensar-se de utilizar este Manual, não só por ser um 
instrumento social incontornável, mas porque a relação de proximidade 
permite vencer a barreira que ainda existe entre a estatística e a realidade.

A consciência social portuguesa passará a ser bem diferente e maior a 
vontade de erradicar a pobreza se os atendimentos de proximidade 
existentes no nosso país se decidirem a criar os Observatórios Sociais da 
Pobreza.

Eugénio Fonseca
Presidente da Cáritas Portuguesa
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PReFÁciO

“Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi 
o seu clamor diante dos seus opressores; conheço, na verdade, 
os seus sofrimentos. Desci a fim de o libertar… E agora, vai; 
Eu te envio…” (Êxodo 3, 7 ‑8, 10).

“…Que possais envolver nos vossos esforços aqueles que 
procurais ajudar; dai ‑lhes voz, ouvi as suas histórias, aprendei 
das suas experiências e compreendei as suas necessidades. 
Vede neles um irmão e uma irmã, um filho e uma filha, uma 
mãe e um pai. Entre os desafios de hoje, olhai para o rosto 
humano de quantos sinceramente procurais ajudar” (Discur‑
so do Papa Francisco aos participantes no Fortune  ‑ Time 
Global Forum, Roma e Vaticano, dezembro de 2016).

O ponto de partida para toda a ação da Cáritas é a observação, 
a escuta e o encontro com pessoas concretas em necessidade e 
a viver em pobreza. A Cáritas está empenhada em dar resposta 
às necessidades das pessoas e comunidades onde e quando elas 
surgem e em sensibilizar para os desafios e oportunidades para 
uma sociedade mais inclusiva. As ações da Cáritas têm de ser cre‑
díveis para que se possa obter resultados. Por isso, para agir com 
e acompanhar as pessoas e as comunidades da melhor forma 
possível, a escuta, a observação e o discernimento da realidade 
circundante encontram ‑se no cerne do modo de agir da Cáritas.

Esta publicação visa apresentar o conceito de método com‑
binado de escuta, observação e discernimento e como é que 
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ele é implementado de diversas formas pelas organizações 
Cáritas, de acordo com a sua situação. Naturalmente, estes 
elementos reforçam ‑se mutuamente e são indispensáveis 
para o planeamento, promoção e realização de ações sociais 
apropriadas e eficazes, seja para responder às necessidades das 
pessoas, como para animar e envolver a sociedade.

Se escutarmos atentamente as pessoas em necessidade, 
poderemos perceber muitos sinais. Para esse fim, os nos‑
sos ouvidos e olhos têm de estar livres de superficialidade, 
indiferença, preconceito, egoísmo e parcialidade. É particu‑
larmente importante a capacidade de observação sistemática 
das características e evolução da pobreza, das privações e da 
marginalização e exclusão social. Estamos também a assistir a 
um intenso processo de reforma dos sistemas de assistência e 
proteção social, com um impacto cada vez mais significativo 
sobre as condições de vida dos membros mais vulneráveis das 
nossas sociedades. Esta situação requer uma monitorização 
muito cuidadosa.

Um bom discernimento implica, ler e compreender as situa‑
ções de pobreza com competência e profundo sentido de 
humanidade; identificar e analisar os mecanismos, as causas 
e as estruturas que originam a pobreza; promover formas e 
modalidades específicas de consciencialização, responsabili‑
zação e envolvimento de toda a comunidade. Para a Cáritas, 
os critérios deste discernimento incluem o encontro com 
e, o acompanhamento de pessoas em situação de pobreza, 
bem como – na sua qualidade de organização mandatada 
pela Igreja Católica para servir por meio das obras de justiça, 
paz e desenvolvimento – a tradição bíblica, o Evangelho e 
a doutrina e pensamento sociais da Igreja, conservando no 
centro os princípios do desenvolvimento humano integral, da 
solidariedade e do bem comum.
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Delimitámos algumas características gerais que contribuem 
para a definição da identidade básica dos Observatórios So‑
ciais da Pobreza, com base na experiência de prática destes 
Observatórios, ganha durante algumas décadas por diversas 
organizações Cáritas.

Recomendamos que esta publicação seja lida conjuntamen‑
te com o Manual de Advocacy da Cáritas. Esperamos que ela 
possa contribuir para reforçar o impacto dos nossos esforços 
por “melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação 
de pobreza ou de vulnerabilidade, advogando em favor do 
desenvolvimento humano e integral e da justiça social”1.

Gostaria de agradecer a quem contribuiu para esta publicação, 
nomeadamente os membros do grupo de trabalho da Caritas 
Europa (CE) sobre os Observatórios Sociais da Pobreza: Ale‑
xander Machatschke (Cáritas Austríaca), Ana Nunes (Cáritas 
Portuguesa), Walter Nanni e Marco Aliotta (Cáritas Italiana), 
Nathalie Georges e Robert Urbé (Cáritas Luxemburguesa), 
Lucie Benesova (Cáritas da República Checa), Henrik Albe‑
rius o.p., membro sueco do conselho de administração da CE, 
bem como Peter Verhaeghe e Shannon Pfohman, membros 
do secretariado da CE.

(assinatura)
Jorge Nuño Mayer

Secretário ‑geral da Caritas Europa

1 Quadro estratégico 2020 da caritas Europa
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Em 2016, cerca de 118 milhões de pessoas conheceram a 
pobreza, apenas na União Europeia, enquanto cresciam 
as desigualdades e o fosso entre os ricos e os pobres. 

As taxas de desemprego continuaram elevadas e aumentou o 
número de trabalhadores pobres. Várias organizações Cáritas 
estão por isso implicadas por toda a Europa na oferta de di‑
versos tipos de assistência ao número sem precedentes de pes‑
soas necessitadas. Em muitos casos, isto inclui a prestação de 
serviços a migrantes e refugiados, crianças carenciadas, traba‑
lhadores pobres e desempregados de longa duração, incluindo 
trabalhadores idosos e jovens (de menos de 25 anos de idade). 
Ao mesmo tempo, a Cáritas é desde há muito testemunha 
do risco de pobreza das famílias cuja situação de desemprego 
de longa duração pode ser consideravelmente agravada por 
problemas de saúde ou pela monoparentalidade2.

A Cáritas também reconhece que, em determinadas regiões de 
alguns países, há grupos populacionais mais atingidos do que 
outros. Podem mesmo existir diferenças notáveis de um país 
para outro. Contudo, nem sempre são óbvias as causas destas 
diferenças de um contexto para outro e de um grupo popula‑
cional para outro. Para conceber soluções que visem erradicar 
a pobreza, é de crucial importância compreender a comple‑
xidade das variáveis interdependentes cuja inter ‑relação pode 
ter uma incidência direta sobre os níveis de pobreza.

2  série “caritas cares”, 2016. “Mettre fin à la pauvreté en Europe – Nos 
solutions pour y parvenir”, p. 6: http://www.caritas.eu/sites/default/files/
caritas_europa_cares_report2016_ ‑_end_poverty_in_europe_fr.pdf.
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A existência de diferentes quadros políticos nacionais contri‑
bui direta e indiretamente para caraterizar os fatores institu‑
cionais, o que é evidente, por exemplo, na ausência de salários 
mínimos ou na presença de diversas modalidades de proteção 
social no seio de cada país. Com base em investigação realiza‑
da3, sabemos, por exemplo, que na Europa as crianças correm 
um maior risco de cair na pobreza e na exclusão social se 
viverem num agregado familiar monoparental de baixos ren‑
dimentos, num agregado cujos rendimentos dependam dos 
ganhos de um único ganha ‑pão (e os rendimentos das mulhe‑
res são largamente inferiores aos dos homens), num agregado 
em que os rendimentos reais disponíveis tenham diminuído 
devido ao desemprego de longa duração de um progenitor, 
bem como se forem migrantes, requerentes de asilo ou re‑
fugiadas. O conhecimento dos vários desafios que se apre‑
sentam, ajuda as organizações Cáritas a prestar assistência às 
pessoas em necessidade. Permite, ainda, elaborar políticas e 
ações para dar resposta às crianças e às suas famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade, de uma forma sus‑
tentável e capacitadora.

As nossas experiências evidenciam dois aspetos diferentes da 
pobreza. O primeiro refere ‑se à pobreza expressa ou visível, 
que coincide com o número de pessoas/famílias que utilizam 
os serviços públicos e privados de aconselhamento, orienta‑
ção e assistência. O segundo consiste na denominada pobreza 
envergonhada. Incluem ‑se aqui as pessoas que não contactam 
nenhum tipo de serviço ou assistência e que permanecem es‑
condidas no seio de relações e de sistemas informais de pro‑
teção social, como se indica a seguir na pirâmide em forma de 
icebergue.

3 Eurostat, taxa de risco de pobreza persistente, por grupo etário, 2014, 
in ibid., p. 12.
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1. o icEbErgUE Da pobrEza: 
pobrEza visÍvEL E “ENvErgoNHaDa”

pobrEza visÍvEL
(UtENtEs
Dos sErviÇos)

pobrEza 
ENvErgoNHaDa

poBrEZa
total

Por conseguinte, é essencial compreender o fenómeno da po‑
breza para apresentar de maneira oportuna soluções viáveis 
para a prevenir e erradicar. Este manual procura descrever 
práticas e ferramentas concretas que algumas organizações 
Cáritas utilizam para melhor apreender o fenómeno da pobre‑
za nos seus contextos locais/nacionais por meio da recolha e 
análise de dados específicos acerca da pobreza.

O primeiro tipo de pobreza (a ponta do icebergue), que cor‑
responde à pobreza visível, é o mais fácil de estudar: bastaria 
apenas organizar um sistema de recolha de dados e assegurar 
o acompanhamento permanente das pessoas que recorreram 
aos serviços de ajuda/assistência. Entre as metodologias e 
instrumentos úteis para este tipo de abordagem contam ‑se: 
instrumentos básicos para o acompanhamento dos beneficiá‑
rios dos serviços, como os inquéritos periódicos destes be‑
neficiários e os formulários de acompanhamento, análise das 
notas de trabalho dos técnicos de serviço social, estatísticas 
dos diversos serviços prestados, etc.
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Foto Caritas Europa

O segundo tipo, que evoca uma pobreza envergonhada, é mais 
difícil de estudar e avaliar. Como se podem recolher dados e 
informações relativas a pessoas e famílias que não se dirigem 
a nenhum tipo de serviço de ajuda? Contudo, uma vez que 
a maior parte do icebergue da pobreza está escondida, a sua 
análise é absolutamente necessária. Deixar de estudar a par‑
cela escondida da pobreza, equivaleria a renunciar à recolha 
de informações acerca da maioria dos que são afetados e, por 
isso, contribuir para ignorar a realidade do sofrimento huma‑
no. À medida que atualmente vão surgindo novas formas de 
pobreza na Europa, aliadas a profundas reformas do sistema 
de proteção e de segurança social, é essencial compreender 
bem as condições de vida dos membros mais vulneráveis da 
nossa sociedade. Como inúmeras mudanças decorrem de um 
contexto social cada vez mais caracterizado e influenciado 
pela globalização e por tendências ancoradas no oposto da 
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caridade, estes desenvolvimentos em matéria de pobreza têm 
de ser cuidadosamente avaliados e percebidos.

Por seu lado, estas realidades emergentes acentuam a impor‑
tância de escutar, observar e adquirir as competências neces‑
sárias para ler estes diversos fenómenos e realizar análises 
qualificadas com base na caridade e no amor. Tais aptidões 
são tanto mais importantes quanto a comunidade cristã nem 
sempre se encontra suficientemente dotada para responder 
às tendências emergentes em matéria de pobreza (que, por 
vezes, suscitam reações espontâneas de medo e desconfiança). 
Além disso, como é possível programar os serviços prestados 
às pessoas em função das nossas próprias prioridades e ob‑
jetivos, é preciso evitar correr o risco de elaborar impressões 
subjetivas e não atingir a essência dos verdadeiros problemas. 
É certo que mergulhar no cerne de determinados desafios da 
sociedade pode revestir ‑se de um carácter político e delicado. 
Este manual visa, pois, contribuir para remediar interpreta‑
ções simplistas e imprecisas das múltiplas complexidades li‑
gadas à pobreza e à resiliência humana. Pretende ainda ajudar 
as organizações Cáritas a desenvolver e a utilizar um instru‑
mento objetivo, conhecido pelo nome de observatório social 
da pobreza, para analisar as situações concretas e acompanhar 
quem se encontra em situação de carência.

Desta forma, é nossa intenção geral avaliar as necessidades 
dos utentes dos nossos serviços e propor respostas bem di‑
rigidas. Ao recolher e analisar sistematicamente este tipo de 
informação relativa a todas as pessoas por si acompanhadas 
– por meio dos observatórios sociais da pobreza  ‑, a Cári‑
tas pretende compreender melhor as realidades sociais num 
domínio específico, o que é essencial para propor soluções 
duradouras e responder às mudanças estruturais necessárias.
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1.1. o aMor coMpassivo

UM MÉtoDo E UMa atitUDE para os Nossos 
ENcoNtros
A Cáritas é chamada a basear o seu serviço social no método 
da escuta, da observação e do discernimento. De forma natu‑
ral, estes elementos reforçam ‑se mutuamente e são indispen‑
sáveis para planificar, promover e pôr em prática uma ação 
social apropriada e eficaz, seja em resposta às necessidades 
dos indivíduos, como para animar e implicar a comunidade 
neste processo. A pessoa situa ‑se assim no centro das preocu‑
pações, pela escuta das suas experiências quotidianas e atuais4. 
Isso significa que o amor compassivo não pode ser induzido, 
mas que, pelo contrário, se constrói através de encontros, de 
contactos, de tudo o que é novo, colocando em primeiro plano 
as pessoas em situação de pobreza. Dar a prioridade aos mais 
desfavorecidos estimula a nossa capacidade de escutar cuida‑
dosamente, com humildade e respeito. É esta a motivação do 
nosso estudo, da nossa investigação e da comparação das in‑
formações que vimos e escutamos. É uma escolha consciente 
do amor compassivo5. Por consequência, enquanto Cáritas, 
nós realizamos o nosso trabalho começando do ponto de 
partida que é a escuta e a observação das diversas realidades.

4 gaudium et spes. isto também significa conferir aos acontecimentos um valor 
“sacramental”: mais do que simples espaços de reunião, tornam ‑se momentos de 
encontro entre Deus e os seres humanos.

5 Esta referência aponta para as escolhas audazes descritas no Evangelho. 
com este método e esta pedagogia que permitem chegar a diversos interlocutores, 
a parábola do bom samaritano (Lc 10, 30) mostra ‑nos um plano social em quatro 
etapas. Estas vão desde o olhar dirigido aos factos, a sua observação (análise das 
informações pertinentes), o cuidado da pessoa em necessidade e, por fim, a impli‑
cação da comunidade. toda a vida de Jesus foi marcada por encontros, com uma 
multiplicidade de relações com todo o tipo de pessoas. os seus encontros eram frater‑
nos, autênticos, oferecendo a sua amizade, sem segundas intenções. como recorda a 
gaudium et spes, (n. 22): Ele “amou com um coração humano”. todos os encontros de 
Jesus baseavam ‑se na observação, na escuta e no discernimento.
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1.1.1. a EscUta

A escuta é a primeira etapa numa relação6. Ela cria espaço não 
somente para o interlocutor que encontramos, mas também 
para o contexto que nos rodeia. Desde logo, a escuta não cor‑
responde a uma modalidade técnica que qualquer “colaborador 
da Cáritas” deveria aplicar, mas é uma atitude que deveria carac‑
terizar a espiritualidade da comunidade cristã e dos seus mem‑
bros. De facto, a escuta de uma pessoa contribui para a sua cura 
progressiva. Uma tal atitude é de importância primordial para 
a Cáritas, pois encoraja a mudança e a conversão, assim como 
instaura relações de fraternidade e de comunhão. Ela promove 
uma comunidade mais atenta, mais acolhedora e que atribui a 
prioridade às inúmeras pessoas em situação de pobreza. Por 
meio da escuta, somos desafiados a demonstrar “uma vontade 
de amar apesar de tudo” (apesar das diferenças, da desordem, 
insegurança, medo, etc.); uma vontade de ir para lá de nós mes‑
mos, de ultrapassar preconceitos e de redescobrir o valor das 
relações e da comunhão.

Pela escuta, queremos assim simpatizar, sintonizar com a 
outra pessoa, partilhar, participar e ser vulneráveis. Deixamo‑
‑nos ferir pelas palavras, pelas realidades da vida e pelos deta‑
lhes partilhados. Uma escuta atenta permite perceber muitos 
sinais e não ficar preso às práticas habituais. Para que isso seja 
possível, os nossos ouvidos e os nossos olhos devem estar 
livres de superficialidade, indiferença, preconceito, egoísmo e 
parcialidade. Uma tal escuta transmite pelo menos uma pista, 
uma provocação ou um convite à mudança. É indispensável 
a formação, tanto dos voluntários como dos técnicos, para se 
desenvolver a habilidade da escuta atenta das pessoas. Inclui 
também um absoluto respeito pela confidencialidade, criando 
uma atmosfera segura e conveniente num espaço adequado e 

6 “a grande tradição bíblica prescreve para todos os povos o dever de ouvir a voz 
dos pobres”. Discurso do papa Francisco no Encontro com as autoridades e o corpo 
diplomático, palácio presidencial de Manila, 16 de janeiro de 2015.



18   obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático

com uma abordagem acolhedora, entre outros aspetos. Para 
lá das paróquias, que organizam encontros sociais em que as 
pessoas necessitadas se podem exprimir, a Cáritas dispõe dos 
seus próprios “espaços privilegiados” de escuta, habitualmen‑
te apelidados de “atendimentos sociais”. A prioridade é aí 
concedida aos mais desfavorecidos.

1.1.2. a obsErvaÇÃo

A observação da pobreza é uma expressão utilizada pela Cá‑
ritas para colocar o acento nos mais necessitados, o que é 
um critério de discernimento na Doutrina Social da Igreja7 8. 
A sua utilização metodológica pode contribuir para organizar 
e sistematizar o nosso trabalho. Neste sentido, a observação 
pode ajudar a Cáritas a reforçar a sua capacidade profética e 
indicar o modo de a comunidade eclesial dirigir a sua atenção 
para todas as formas de pobreza e de marginalização. Uma 
observação sistemática das características e da evolução da 
pobreza, das privações, da marginalização e da exclusão so‑
cial garante o respeito da opção preferencial pelos pobres.9 

 Ao mesmo tempo, são aplicados os recursos das comunida‑
des locais, o que permite recolher os frutos de uma aventura 
comum do conjunto da comunidade.

7 “…um coração que vê”. papa bento Xvi, Deus caritas Est, n. 31.

8 “vendo que a multidão de pessoas que o seguia estava cansada e abatida, Jesus 
sentiu, no fundo do coração, uma intensa compaixão por elas (cf. Mt 9, 36). Em virtude 
deste amor compassivo, curou os doentes que Lhe foram apresentados (cf. Mt 14, 
14) e, com poucos pães e peixes, saciou grandes multidões (cf. Mt 15, 37). Em todas 
as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia, com a qual lia no 
coração dos seus interlocutores e dava resposta às necessidades mais autênticas 
que tinham”. papa Francisco, Misericordiae vultus, n. 8.

9 João paulo ii, bento Xvi e Francisco, os três últimos papas, fazem frequente‑
mente referência nos seus ensinamentos à “opção preferencial pelos pobres”, elemen‑
to crucial e implícito da fé cristã.
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Para lá da apreensão das diversas expressões da pobreza, 
das privações, da marginalização e da exclusão, a observação 
permite ‑nos ainda detetar e partilhar os recursos. O nosso 
trabalho torna ‑se assim mais incisivo e unificado. Verifica ‑se 
também que esta abordagem é a melhor forma de verificar os 
resultados e as dificuldades encontradas no nosso trabalho 
quotidiano. Ela visa obter uma planificação social no respeito 
pela dignidade das pessoas em situação de pobreza e envol‑
vendo ativamente nisso os diversos grupos da sociedade. Esta 
metodologia pode igualmente ajudar a lutar contra as reações 
instintivas de medo e de desconfiança em relação a pessoas ou 
grupos desconhecidos. De facto, o último objectivo consiste 
na adoção de uma atitude que manifeste o amor de Deus.

A observação contribui para melhorar o serviço às pessoas 
em situação de pobreza do ponto de vista organizacional. 
Conhecida como observação da pobreza (que se concen‑
tra igualmente nos recursos), pode ajudar a comunidade a 
compreender ‑se melhor, a si mesma e ao seu papel, ou seja, 
o que ela “é” e o que pode “fazer”. Nos domínios em que a 
dimensão operacional da Cáritas é mais manifesta, os dados 
e as informações recolhidos durante a observação podem 
constituir uma ferramenta útil para a Cáritas repensar as suas 
“ações”, ao mesmo tempo que desenvolve uma reflexão in‑
terna e atribui um sentido à sua presença. A resposta pode 
vir a ser uma afetação de recursos humanos, financeiros e 
estruturais. Diante de um contexto sociocultural marcado por 
uma perda progressiva do valor da solidariedade, a observa‑
ção da pobreza e dos recursos disponíveis constitui um meio 
de renovar a atenção para com os “últimos” e os marginali‑
zados, o que está em linha com a promoção de uma cultura 
da solidariedade. Neste contexto, pode ajudar a redescobrir o 
verdadeiro valor da caridade cristã, bem como outros valores 
que são igualmente respeitados pelos não ‑crentes, como o 
bem comum, a tolerância, a justiça social, a responsabilidade 
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partilhada, os deveres cívicos, etc. A observação pode tam‑
bém contribuir para realizar um discernimento quanto à ma‑
neira de promover a participação e de alterar a perceção do 
público, bem como os modos e estilos de vida no interior da 
comunidade. Só depois do primeiro encontro, a que se segue 
uma análise da realidade e a reflexão sobre o que “existe”, é 
que se torna possível “fazer” alguma coisa em resposta. Por 
esta razão, é essencial que a Cáritas reflita antes de agir, levan‑
do a comunidade a participar e responsabilizando as pessoas 
marginalizadas neste processo, o que deve ser favorecido pelo 
discernimento.

1.1.3. o DiscErNiMENto

O discernimento vai para além da escuta e da obser‑
vação porque é uma ação profética que começa pela 
pessoa tomar consciência dos seus próprios limites.10  

Discernir implica ler e compreender as situações de pobreza 
com as competências humanas e os critérios de fé (o amor 
ao próximo, a opção preferencial pelos mais pobres, etc.). É 
também identificar e analisar os mecanismos e as causas que 
geram a pobreza. Trata ‑se de promover métodos e formas 
específicas de sensibilizar, responsabilizar e envolver a co‑
munidade. Discernir é avaliar de acordo com um processo 
específico as necessidades existentes e as respostas que lhes 
são dadas. É estudar, encorajar, adaptar e coordenar as mo‑
dalidades através das quais a comunidade se relaciona com os 
problemas e as questões a que se confere um estatuto social. 
O discernimento implica ultrapassar as situações mais eviden‑
tes e permanecer aberto diante das mais inesperadas. Decorre 
daqui a perceção de sermos chamados a assumir determinadas 
responsabilidades, a distinguir, a tomar decisões, a encorajar e 

10 o discernimento revela o rosto de Deus na narrativa de cada homem e mulher 
na história, reconhecendo assim que o silêncio de Deus é revelador do seu semblante.
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a apoiar o desejo de realização, aceitando abandonar a nossa 
autossuficiência e superando a tentação de fugir à ambigui‑
dade, bem como os nossos medos e o sentimento de revolta.

Cáritas Diocesana de Coimbra

Discernir é aperceber ‑se que a opção preferencial pelos po‑
bres é um critério de discernimento social incontornável para 
a comunidade cristã, o que favorece uma troca de informações 
a propósito dos dados recolhidos e das ações realizadas no 
próprio território. O discernimento permite ‑nos ainda ofere‑
cer um apoio e uma ajuda prática para questões de interesse 
comum nos diversos níveis da nossa organização e de outras 
entidades. Na sua essência, contribui para planificar e colocar 
em rede as diferentes realidades sociais e a comunidade civil. 
Ajuda ‑nos a identificar os recursos e as competências neces‑
sárias para responder aos desafios num domínio particular 
por meio de uma troca comparativa de informações acerca do 
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que está a ser realizado e implementado a nível local, regional, 
nacional e europeu.

Cáritas Diocesana de Coimbra

O discernimento implica também a animação da comunidade 
cristã para avaliar se as políticas sociais e em matéria de de‑
senvolvimento são compatíveis com as necessidades, propor‑
cionando, por exemplo, uma formação social específica sobre 
as questões caritativas aos agentes/prestadores de serviços. 
Isto implica que a ação siga uma planificação esboçada fora 
da lógica da reação de urgência. Deve fundamentar ‑se antes 
numa análise atenta da realidade, na concretização de redes 
de solidariedade baseadas na participação, bem como no bom 
uso do que já existe no terreno. Em paralelo, a identificação 
de escolhas significativas e concretas deve conduzir à edifica‑
ção de uma sociedade mais coesa e mais atenta à proteção das 
pessoas vulneráveis.
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O discernimento exige da nossa parte uma escolha de atitu‑
des e de posições que nem sempre estão de acordo com a 
opinião pública, bem como a capacidade de nos dissociarmos 
de determinadas instrumentalizações políticas ou partidárias. 
Ele impõe que se denunciem todos os atentados à dignidade 
da pessoa, bem como todas as negações da justiça. Especial‑
mente hoje, o discernimento exige não apenas que escutemos, 
mas também que “escolhamos” trabalhar com quem ame a 
comunidade e, no seio desta, que estejamos ao serviço dos 
mais vulneráveis, reconhecendo a sua plena dignidade. No 
momento atual, as escolhas das organizações Cáritas devem 
ter em conta as novas situações presentes na cena europeia 
e internacional. Esta atitude não obedece a um interesse 
económico, mas está ligada à necessidade de novas políticas 
internacionais capazes de transformar os mecanismos perver‑
sos da exploração em escolhas baseadas na solidariedade e na 
partilha. Existe uma necessidade essencial de discernimento 
fundado numa nova responsabilidade social, à qual nenhum 
cristão autêntico se pode subtrair delegando as suas responsa‑
bilidades numa terceira pessoa. É neste contexto que procura‑
mos fomentar a criação e o uso dos Observatórios Sociais da 
Pobreza da Cáritas, cuja metodologia se descreve nas secções 
que se seguem.
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Em todas as Cáritas Diocesanas existe uma diversidade 
de experiências que correspondem a necessidades e 
recursos próprios de cada comunidade. Na sua própria 

diocese, cada Cáritas oferece naturalmente as suas próprias 
respostas de uma maneira original. Para criar um observatório 
social da pobreza, não é possível descrever uma fórmula úni‑
ca. Mesmo que 

não existam produtos acabados nem modelos pré‑
‑estabelecidos, as orientações retiradas dos ensinamentos e 
do pensamento da Igreja e as experiências adquiridas por di‑
versas organizações da Cáritas ao utilizarem este instrumento 
no decurso das últimas décadas permitem ‑nos identificar al‑
gumas características gerais. Estas características contribuem 
para precisar os princípios fundamentais deste instrumento 
que é o observatório social da pobreza.

Em primeiro lugar, o observatório é um instrumento “his‑
tórico”. É também um instrumento “relativo”, que deve ser 
pensado e adaptado às situações reais, variando em função 
das características e dos recursos disponíveis nas diversas 
regiões. Tomando como base uma definição inicial datada 
de meados dos anos 80, a tarefa do observatório social da 
Cáritas consistiria em estudar com uma certa competência e 
de maneira sistemática a evolução das necessidades das po‑
pulações pobres, bem como a dos recursos disponíveis. Isto 
foi realizado prestando uma atenção muito especial às dinâ‑
micas qualitativas das necessidades, das formas de pobreza e 
das respostas oferecidas pela comunidade cristã e civil. Mais 
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recentemente e, nomeadamente em Itália, a Cáritas centrou‑
‑se na importância de incluir a comunidade no plano social e 
na maneira pela qual isso aponta para uma nova definição da 
missão que se enuncia a seguir:

MissÃo Do obsErvatório sociaL Da 
pobrEza E Dos rEcUrsos (2008)

o observatório da pobreza e dos recursos é um ins‑
trumento da cáritas local que serve para detetar de 

maneira metódica as situações de pobreza, de privação e 
de vulnerabilidade social.

É igualmente o sistema de respostas que permite 
abordar os problemas citados.

cada observação e cada medida são colocadas à 
disposição da comunidade cristã e da sociedade civil para 

que estas possam melhor determinar o seu modo de 
animação (participação).

No início, havia três palavras ‑chave que caracterizavam a 
definição de observatório (observar, comunicar, envolver‑
‑se). A nova definição “atualizada” (2008) acrescentou uma 
outra: animar. Esta responde à necessidade que o trabalho dos 
técnicos/colaboradores e voluntários da Cáritas apresente 
um melhor conteúdo educativo e pedagógico. Desta forma, 
evita ‑se o risco de reduzir a recolha de informações a uma 
ação “mecânica”, que corresponda a objetivos puramente 
operacionais no âmbito dos serviços centrados no alojamento 
e aconselhamento. Neste sentido, a definição de 2008 enri‑
queceu consideravelmente o alcance do trabalho do observa‑
tório, colocando em evidência a necessidade de um especial 
cuidado relativamente às fases que se seguem à recolha de 
informações. Não obstante, convém sublinhar que o obser‑
vatório não é responsável por todas as atividades ligadas à 
animação, começando pelos dados. As comunidades locais da 



obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático   27

Cáritas e da Igreja (dioceses, paróquias, etc.) encarregam ‑se da 
grande maioria destas atividades. Depois de terem começado, 
a partir dos dados recolhidos por intermédio do observatório, 
as comunidades desenvolvem num segundo momento os seus 
próprios projetos de intervenção social, encorajando uma 
componente de animação. O diagrama mais abaixo descreve 
duas estratégias principais (para lá de algumas outras subestra‑
tégias) que podem ser postas em prática enquanto modalida‑
des de observação. Nos seus ensinamentos, o Papa Francisco 
sublinha com insistência que a escuta, os autênticos encontros 
com os pobres, o seu acompanhamento e a implicação da co‑
munidade cristã são de uma importância capital para a forma 
cristã de agir. A Cáritas traduz estas recomendações nos seus 
observatórios sociais da pobreza e, de maneira mais ampla, 
nas suas metodologias de ação social.

EstratÉgia 1
o EStuDo DoS FEnÓmEnoS DE poBrEZa

EstratÉgia 2
o EStuDo E aValiaÇÃo Do SiStEma DE rESpoStaS À poBrEZa

outraS EStratÉGiaS
> conhecer o território de referência
> relatórios sobre as atividades/orçamentos sociais
> inquéritos sociorreligiosos
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As estratégias acima mencionadas não são todas “obrigató‑
rias”: um observatório pode ser estabelecido para se con‑
centrar numa única estratégia (por exemplo, para analisar os 
fenómenos da pobreza) ou ele pode aplicar em simultâneo 
diversas modalidades de observação no âmbito de diferentes 
estratégias. Tudo depende dos recursos humanos e técnicos 
disponíveis, dos objetivos fixados pelo observatório, em re‑
lação à sua função de inquérito e às suas intervenções, bem 
como das necessidades que se apresentam no território, etc.

As duas primeiras estratégias (o estudo dos “fenómenos da 
pobreza” e do “sistema de respostas”) foram os mais utiliza‑
dos ao longo dos anos no seio da Cáritas. Ambas implicam 
uma série de operações: a identificação de lacunas no inquéri‑
to, a análise das estatísticas, a documentação, os contactos pes‑
soais, as entrevistas, etc. Estes procedimentos são necessários, 
pois permitem ‑nos identificar os aspetos mais importantes 
de inúmeros fenómenos sociais que uma simples observação 
superficial não bastaria para os reconhecer. Pode dizer ‑se o 
mesmo quanto à questão dos recursos. As respostas organiza‑
das, visíveis e codificadas são muitas vezes acompanhadas no 
território por pequenas formas de intervenção – camufladas 
e informais – que são geralmente ignoradas pelos serviços 
públicos e pelas estatísticas oficiais. Por esta razão, o observa‑
tório deve também estar intimamente inserido num contexto 
envolvente, para que as realidades mais ínfimas possam ser 
identificadas e melhor entendidas de modo a oferecer respos‑
tas e serviços adequados. Isto é especialmente importante para 
responder às situações emergentes que não são corretamente 
abordadas pelos sistemas tradicionais de resposta.
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2.1. obsErvaÇÕEs prELiMiNarEs
acErca Da MEtoDoLogia,
Dos prÉ ‑rEQUisitos, Dos
obstÁcULos E Dos DEsaFios

Quando se privilegia a primeira estratégia de observação (“o 
estudo dos fenómenos da pobreza”), há três trajetos essen‑
ciais de intervenção a serem considerados:

1. A recolha de dados relativos aos utentes dos centros e locais de 
atendimento/dos serviços de assistência;

2. Os estudos desenvolvidos no terreno;
3. Outros tipos de investigação: recolha de dados estatísticos, 

análise da legislação, etc.

obsErvaÇÃo Dos FENóMENos DE pobrEza: UM 
EsQUEMa Dos possÍvEis traJEtos DE iNtErvENÇÃo

obJEtivo traJEtos DE iNtErvENÇÃo MÉtoDos
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1. rEcolha DE DaDoS 
pEloS cEntroS 
E locaiS  DE 
atEnDimEnto
Utentes dos centros e 
locais de atendimento

» Sistema permanente de informação 
(formulário para o utilizador)
» recolha pontual de dados nos 
centros e locais de atendimento

2. inVEStiGaÇõES no 
tErrEno
principais atores, 
testemunhas 
privilegiadas, pessoas 
com conhecimento dos 
factos

» investigações qualitativas (relatos de 
vida, entrevistas, grupos de reflexão, 
observações, etc.)
» investigações quantitativas 
(questionários, inquéritos, etc.)

3. outroS tipoS DE 
EStuDoS SoBrE 
a quEStÃo Da 
poBrEZa 

» recolha de dados estatísticos e 
elaboração de indicadores da pobreza
» análise do conteúdo
» avaliação dos serviços e satisfação 
dos utentes
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Como é ilustrado no esquema acima, cada trajeto de interven‑
ção baseia ‑se em diversos métodos de investigação.

A distinção entre estas diversas abordagens metodológicas 
pode tornar ‑se visível dissociando duas variáveis/dimensões, 
que incluem:

1. O tipo de abordagem metodológica utilizada: estudos qualita‑
tivos e quantitativos;

2. O local onde os dados/informações são recolhidos: estudos 
relativos às pessoas acolhidas nos serviços da cáritas ou nos 
seus locais habituais de vida (subúrbios, ruas, paróquias, locais 
de oração, etc.).

A combinação destas duas dimensões contribui para defi‑
nir um quadro geral de referência relativo à observação da 
pobreza nos contextos da Cáritas. Isto permite ‑nos tratar as 
experiências/análises globais.

2.2. as DiFErENÇas ENtrE os MÉtoDos 
QUaLitativos E QUaNtitativos

No que diz respeito ao primeiro ponto, é importante com‑
preender que o fenómeno da pobreza pode ser estudado se‑
gundo pontos de vista “quantitativos” e “qualitativos”:

•	 A investigação qualitativa (não convencional) não recorre à 
recolha de dados numéricos e, em geral, também não utiliza 
estatísticas. em vez disso, baseia ‑se essencialmente na escuta e 
na observação (por exemplo, inquéritos etnográficos, estudos 
das comunidades, observação dos participantes, grupos de 
reflexão, entrevistas estruturadas, relatos de vida, análises de 
textos, etc.).

•	 A investigação quantitativa (convencional) baseia ‑se em medi‑
das e enumerações. Usa muito as estatísticas. É sua condição 
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essencial a organização dos dados em tabelas (uma “matriz de 
dados”). Alguns exemplos incluem os inquéritos, entrevistas 
estruturadas, inquéritos na base de questionários, análises de 
dados relativos aos beneficiários dos serviços sociais, etc.

A escolha da abordagem depende dos objetivos cognitivos 
que são procurados. Habitualmente, buscamos integrar estes 
dois níveis a fim de combinar o conhecimento quantitativo 
da realidade (…há quantas pessoas desfavorecidas?) com uma 
série de informações e considerações qualitativas (…como é 
que se cai em situações de pobreza? …porque é que se acaba 
na miséria?). Estes dados recolhidos e analisados por meio da 
abordagem da Cáritas podem complementar as informações 
oficiais, nomeadamente as do Eurostat relativas aos indica‑
dores sociais, com a maior diferença a residir nos prazos de 
publicação. Com efeito, o tratamento dos dados do Eurostat é 
mais lento e a sua publicação chega por vezes demasiado tarde 
para dar lugar às mudanças estruturais necessárias.

No decurso dos últimos anos, registou ‑se um aumento consi‑
derável do uso das abordagens qualitativas devido à ação dos 
observatórios sociais da pobreza. Esta tendência responde à 
necessidade de uma análise mais aprofundada de determinados 
fenómenos e situações que, com base unicamente em dados 
estatísticos, seriam difíceis de avaliar e compreender. Dado o 
interesse mais acentuado pela temática em questão, a aborda‑
gem qualitativa permite uma análise mais precisa das dinâmicas 
sociais. Ela evidencia certos elementos e aspetos da situação 
que, se se confiasse apenas em abordagens estruturadas e con‑
vencionais, não estariam abertos à investigação. Em alguns 
casos, apresenta ‑se somente uma escolha: é, nomeadamente, o 
caso de certos fenómenos ocultos e que estão na origem de 
uma desvantagem social e para os quais não há estatísticas nem 
informações fiáveis (tais como a usura, o tráfico de mulheres 
com vista à exploração sexual, a violência doméstica, etc.).



32   obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático

Em geral, observamos que não nos é possível realizar por nós 
mesmos estudos quantitativos acerca de um número muito 
elevado de pessoas sem o apoio das Universidades ou de par‑
ceiros em matéria de investigação. Para oferecer uma expo‑
sição sumária das características e das principais tendências 
destes fenómenos sem ajuda exterior, é mais realista reunir 
informações baseadas na escuta de um número restrito de 
pessoas. Os resultados podem de seguida ser tomados como 
representativos de um número mais elevado de pessoas.

O método de estudo da pobreza mais largamente utilizado 
pela Cáritas baseia ‑se na análise das relações formuladas nos 
centros e locais  de atendimento (escuta). Desta forma, para 
garantir uma melhor avaliação destes dados, que nem sem‑
pre refletem a situação social do território ou da paróquia, é 
muitas vezes preferível a observação qualitativa. Complemen‑
tar esta investigação com recurso a outros métodos/fontes 
pode também melhorar as informações garantindo de alguma 
maneira uma “verificação científica” do que resulta da ob‑
servação. Podem assim simplesmente surgir novas questões 
a propósito destes fenómenos. Por seu lado, essas questões 
poderiam suscitar entrevistas dirigidas e, para assegurar um 
serviço mais adaptado, obrigar a rever a eficácia do trabalho 
desenvolvido pelos centros e locais de atendimento.

Não obstante, importa também ir para lá das observações 
realizadas nos centros de apoio para se centrar naquelas pro‑
venientes de outros locais e contextos mais próximos das 
dinâmicas habituais de vida no quotidiano.
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2.3. os Locais DE rEcoLHa
Dos DaDos LigaDos À obsErvaÇÃo
sociaL Da pobrEza

O maior desafio reside na recolha de dados e de informação 
de uma maneira direta, em contextos de vida reais e nos locais 
onde as pessoas vivem. Isto pode ser realizado, por exemplo, 
por um agente ou “testemunha” que está em contacto com si‑
tuações de pobreza envergonhada. Está disponível uma vasta 
gama de metodologias: entrevistas, grupos de reflexão, obser‑
vações, auditorias, inquéritos, etc. Em termos gerais, a escuta 
dos pastores de uma comunidade local é um instrumento 
essencial, até mesmo para sensibilizar os padres para as ques‑
tões ligadas à pobreza. Mas é também importante a escuta das 
pessoas que vivem no território e estão informadas acerca dos 
factos relevantes. O tipo de testemunhos a escutar pode va‑
riar em função do objetivo do assunto a ser investigado. Num 
inquérito acerca da pobreza financeira, pode ser útil a escuta 
de diversos atores: agentes profissionais/prestadores de servi‑
ços sociais locais, congregações religiosas que prestam ajuda, 
bancos e intermediários financeiros, associações, técnicos das 
Cáritas locais, padres, etc. Pode ser também interessante escu‑
tar pessoas comuns desprovidas de qualquer papel quanto a 
cuidados ou serviços, mas que conheçam a vida das pessoas 
e das suas famílias. Trata ‑se nomeadamente de professores, 
treinadores desportivos, responsáveis de clubes, catequistas, 
médicos de família, pediatras, etc. Há claramente múltiplos 
métodos para o estudo do fenómeno da pobreza e locais para 
recolha de dados, como se indica na tabela que se segue.
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tipo DE aborDagEM MEtoDoLógica
1112

mÉtoDoS 
quantitatiVoS
(coNvENcioNais)

mÉtoDoS
qualitatiVoS

(NÃo coNvENcioNais)

•	 recolha de dados 
nos centros e locais 
de atendimento (em 
permanência ou 
uma única vez)

•	 inquéritos e 
questionários 
quantitativos 
(entrevistas 
estruturadas 
com os utentes, 
agentes/
fornecedores de 
serviços, etc.)

•	 Histórias de vida
•	 Entrevistas não estruturadas
•	 Diários pessoais (para os 

párocos, médicos, etc.)
•	 análise de conteúdo de diários, 

notas e ficheiros pessoais, etc.
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•	 inquéritos e 
questionários 
quantitativos 
(entrevistas 
estruturadas e 
inquéritos aos 
residentes, a grupos 
sociais específicos, 
etc.)

•	 análise estatística
•	 indicadores 

estatísticos e 
índices de presença 
de determinados 
fenómenos

•	 observação dos lares (pelos 
médicos, párocos, ministros 
extraordinários, etc.)

•	 observações participativas
•	 Histórias de vida
•	 Métodos baseados nos 

grupos (grupos de reflexão, 
brainstorming, técnica do 
grupo nominal11, resolução de 
problemas, etc.)

•	 Método Delphi12 

acompanhamento dos funerais
•	 Livros de reclamações
•	 análise de textos (cartas, 

correspondência, emails, etc.)

11 a técnica do grupo nominal (tgN) é um processo de grupo que inclui a identifi‑
cação dos problemas, a introdução de soluções e a tomada de decisões.

12 o método Delphi é uma técnica ou método estruturado de comunicação desen‑
volvido originalmente como método sistemático e interativo de previsão que se apoia 
num painel de especialistas.
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2.4. a obsErvaÇÃo Dos tErritórios: 
EstatÍsticas coMpLEMENtarEs E oFiciais

É certo que os dados recolhidos pela Cáritas não podem 
descrever senão uma ínfima parte das pessoas em situação 
de pobreza, isto é, os beneficiários dos nossos serviços. Por 
isso, é de extrema importância associar os nossos dados às 
estatísticas oficiais e a outras fontes de informação disponí‑
veis. Segundo a experiência austríaca, por exemplo, os dados 
mais utilizados para descrever a pobreza são as estatísticas 
EU ‑SILC. Elas servem de referência para o especialista en‑
carregado da investigação para o “Caritas Österreich Sozials‑
tatistk” (estatísticas do serviço de atendimento da Cáritas 
Austríaca). São igualmente utilizadas para campanhas e brie‑
fings. Para lá destas estatísticas, há inúmeros outros dados que 
são colocados à disposição pela agência nacional de estatísti‑
cas, nomeadamente aqueles ligados às despesas de consumo 
e aos benefícios dependentes de condição de recursos. Além 
destas informações de âmbito nacional, os Estados federados 
austríacos fornecem igualmente muitas outras. Contudo, as 
diferenças existentes ao nível dos inquéritos e das recolhas 
tornam muito difícil o seu uso à escala nacional.

A Cáritas Belga utiliza também as estatísticas EU ‑SILC. Estas 
estão habitualmente em sintonia com as investigações reali‑
zadas pelas maiores Universidades. Estas investigações per‑
mitem à Cáritas Belga ter uma ideia clara dos temas sobre os 
quais trabalham outros investigadores. Em caso de necessida‑
de, a Cáritas pode mesmo contactá ‑los para pedir mais infor‑
mações ou um trabalho de investigação adicional. A Cáritas 
Belga recorre ainda às estatísticas fornecidas pelos governos, 
a saber o Gabinete federal do Plano ou o Centro de Estudos 
do governo flamengo. A Cáritas Belga esforça ‑se por traba‑
lhar com investigadores externos a fim de combinar os seus 
conhecimentos e a sua competência com as competências 
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académicas dos seus parceiros. Por conseguinte, encomenda 
por vezes investigações universitárias à Universidade Católica 
de Lovaina, no quadro dos acordos conhecidos como LUCAS 
(Acordos de Cooperação entre a Cáritas e a Universidade de 
Lovaina). Para lá disto, a Cáritas Belga segue as investigações 
desenvolvidas por diferentes grupos de reflexão, centros de 
estudos de partidos políticos e organizações parceiras na 
Bélgica.

Cáritas Arquidiocesana de Évora
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2.5. a protEÇÃo DE DaDos

UMa EXpEriÊNcia No QUaDro EUropEU E as 
EXigÊNcias LEgais EM MatÉria DE protEÇÃo DE 
DaDos
No decurso da sua atividade, é muito provável que um obser‑
vatório social da pobreza recolha, entre outros, dados pessoais 
que dizem respeito a pessoas em situação de necessidade/in‑
fortúnio. Que medidas de proteção e de precaução devem ser 
aplicadas a estes dados? Como poderemos preservar a pro‑
teção das informações de carácter pessoal e o direito à vida 
privada? As exigências legais em matéria de proteção de dados 
diferem bastante de um país para o outro. Convidamos ‑vos 
a que estudem com atenção a legislação do vosso país neste 
domínio. Em Itália, por exemplo, uma política nacional acerca 
da proteção da vida privada obriga as ONG a respeitar de‑
terminadas normas de proteção. Os utentes têm de assinar 
uma autorização pessoal e os agentes diocesanos que estão 
localmente autorizados a recolher e a tratar os dados pessoais 
têm de estar claramente identificados.

Existe desde 1995 na EU uma diretiva acerca dos dados de ca‑
rácter pessoal. Em certos pontos, está já bastante ultrapassada. 
Enquanto uma diretiva tem de ser transposta para a legislação 
nacional, uma regulamentação é um ato legislativo diretamente 
vinculativo e, portanto, mais incisivo. Esta consideração tem 
muita importância em função da Regulamentação europeia 
em matéria de proteção de dados adotada em abril de 2016.13 
Por essa razão, figura em anexo uma contribuição pessoal de 
Viviane Reding, antiga vice ‑presidente da Comissão Europeia 
e iniciadora da regulamentação europeia neste domínio.

13 http://eur ‑lex.europa.eu/legal ‑content/pt/tXt/HtML/?uri=cELEX:32016r 
0679&from=EN.
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3.
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Este capítulo passa em revista diversas abordagens de 
diferentes organizações ligadas à Cáritas em matéria de 
criação e utilização dos observatórios sociais da pobre‑

za. Partir de práticas concretas ajuda a compreender os obje‑
tivos globais investigados pela recolha e análise de dados. Por 
outro lado, salienta ‑se mais uma vez que não existe uma única 
maneira de proceder. Cada organização deve adotar uma es‑
tratégia adaptada à situação.

3.1. iNvEstigaÇÃo QUaLitativa: a 
obsErvaÇÃo Da pobrEza Nas paróQUias 
Locais E ao NÍvEL Da cÁritas coM basE 
No EXEMpLo Da itÁLia

A experiência de observação da Cáritas Italiana teve início em 
1986 quando os bispos italianos exortaram as Cáritas diocesa‑
nas a criar observatórios locais. “Nós devemos adquirir tam‑
bém competências adequadas para detetar as necessidades, 
a pobreza, a marginalização: um observatório permanente 
capaz de seguir as dinâmicas dos problemas das pessoas e de 
se implicar diretamente com a comunidade eclesial sobre uma 
base científica. Será necessário ter um em cada Igreja local”14.

» coNDiÇÕEs prÉvias
Atualmente, os Observatórios diocesanos da Pobreza e dos 
Recursos (OPR) estão presentes em 158 das 218 dioceses 
italianas. Para lá deste nível, a Cáritas Italiana e as Cáritas 

14 conferência Episcopal italiana (cEi), the church in italy after Loreto, 1985.
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diocesanas encorajam as paróquias a empreender atividades 
locais de observação da pobreza. As principais condições 
para avançar neste sentido no plano local são as seguintes: a 
autorização do pároco para que se dê início às atividades de 
inquérito e de observação; a sensibilização da comunidade lo‑
cal para a importância da observação do contexto local e para 
a existência de uma missão estatutária confiada pelo pároco a 
determinados membros da paróquia.

» os agENtEs/ForNEcEDorEs DE sErviÇos
É essencial criar um pequeno grupo de agentes sociais, man‑
datados pelo observatório, para coordenar as tarefas e dota‑
dos de conhecimentos elementares em investigação social. 
Não se requer uma competência de alto nível, uma vez que 
se espera que os agentes da Cáritas desenvolvam pesquisas, 
análises e uma coordenação de carácter básico. Os níveis dio‑
cesanos e nacionais fornecem com frequência às paróquias 
instrumentos de observação. No entanto, os observadores 
locais desempenham um papel primordial, o de sensibilizar 
as comunidades locais quanto à importância da observação 
da pobreza e do contexto social. Assim que uma comunidade 
tiver decidido proceder a observações e estudos, o grupo local 
deveria coordenar essas ações assegurando uma formação e 
dando seguimento à aplicação das metodologias.

» a coorDENaÇÃo
Uma das principais tarefas do grupo de trabalho encarrega‑
do da observação consiste na coordenação ao nível da pa‑
róquia para implicar a comunidade nas ações de observação. 
Este tipo de participação pode intervir em diversas etapas 
da fase de pesquisa: identificação do tema a estudar, defi‑
nição dos métodos, formação dos agentes da paróquia, etc. 
Para desenvolver bem as ações locais de pesquisa, poderão 
ser envolvidos os principais atores da Cáritas local e/ou das 
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Igrejas, nomeadamente: sacerdotes e congregações religiosas, 
catequistas, dirigentes dos grupos de jovens, responsáveis dos 
locais de oração, responsáveis da liturgia, agentes da Cáritas 
na paróquia, pessoas mais idosas dos grupos caritativos, pais 
de crianças da catequese ou grupos desportivos.

» a ForMaÇÃo
A formação dos agentes pode realizar ‑se tanto a nível dio‑
cesano como local. Os agentes diocesanos responsáveis pela 
observação podem seguir um curso de base oferecido todos 
os anos pela Cáritas Italiana, logo ao nível nacional, que inclui 
as dimensões de observação e de estudo. Ao nível da paróquia, 
a formação é geralmente assegurada pelos agentes diocesanos, 
seja por meio de reuniões ad hoc pessoais como por sessões 
de formação oferecidas regularmente às paróquias ao longo do 
ano. Caso os membros do grupo de trabalho local possuam 
qualificações universitárias no domínio das ciências sociais, es‑
tas formações não são por vezes necessárias. Por outro lado, em 
certos casos há Universidades e entidades privadas que organi‑
zam conjuntamente as atividades de observação da pobreza, o 
que proporciona aos agentes da Cáritas uma formação e uma 
cooperação em matéria de pesquisa e divulgação.

» a aNÁLisE
Um observatório paroquial pode estudar e observar a pobreza 
de diversos modos. Isto depende dos recursos humanos e das 
competências à disposição, do alcance e do tipo de necessida‑
des ligadas à pobreza no território, do objetivo dos programas 
sociais da paróquia, do pedido de cooperação vindo de deter‑
minadas autoridades locais, etc. O método de observação mais 
difundido em Itália baseia ‑se na recolha de dados pelos centros 
e locais de atendimento, o que é feito por 90,1% das 172 dioce‑
ses que recolhem sistematicamente dados e desenvolvem ativi‑
dades de pesquisa neste domínio. Em Itália, pelo menos 1645 
centros de atendimento de um total de 2832 estão equipados 
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para assegurar uma recolha constante de dados a diversos níveis 
operacionais (paroquial, regional, diocesano). Mais precisamen‑
te, 113 dioceses utilizam o Ospoweb, uma aplicação web con‑
cebida para gerir os dados dos centros e locais de atendimento 
nos planos nacional, regional e diocesano15.

Em 2011, a Cáritas Italiana lançou o Ospoweb em 28 dioceses. 
Este é um instrumento tanto para os agentes sociais dos cen‑
tros de atendimento da Cáritas como para os investigadores das 
equipas locais do observatório da pobreza e dos recursos. Uma 
classificação nacional informativa (que inclui diversas categorias 
de pobreza, de pedidos e de intervenções) é amplamente parti‑
lhada a nível nacional. Esta classificação é também utilizada por 
outras Cáritas diocesanas que utilizam outros tipos de software 
para a recolha de dados relativos aos utentes dos seus serviços. 
O Ospoweb pode também ser utilizado pelas paróquias. Em 
2016, havia 941 paróquias que o usavam para a recolha de da‑
dos e para o observatório da pobreza.

Em matéria de recolha de dados, é primordial utilizar nos 
serviços um sistema informatizado de partilha de informação 
que sirva de apoio à elaboração das fichas/questionários. O 
modelo de classificação proposto pela Cáritas Italiana fornece 
uma ficha nacional/um questionário dividido em quatro sec‑
ções: 1) dados pessoais; 2) informações sociais; 3) problemas/
necessidades sociais; 4) pedidos/intervenções. O exemplo 
mais abaixo mostra a estrutura da ficha nacional da Cáritas 
Italiana utilizada atualmente para registar os dados iniciais dos 
beneficiários dos serviços. É importante sublinhar que por 
detrás de cada macrocódigo de necessidades sociais figuram 
determinados microcódigos que fornecem mais detalhes. Por 
exemplo, a Cáritas Italiana apresenta a lista dos microcódigos 
relativa à categoria “pobreza monetária”.

15 Dados atualizados em setembro de 2016.



42   obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático   43

» a aNiMaÇÃo coMUNitÁria
Depois da observação da pobreza, encoraja ‑se a animação co‑
munitária a diferentes níveis. A abordagem de animação mais 
difundida desenvolve ‑se assim que os principais resultados 
da pesquisa “são restituídos” à comunidade. Esta restituição 
pode ocorrer de diversas formas, por meio de apresentações 
locais, seminários, encontros com os conselhos pastorais e os 
grupos paroquiais, artigos redigidos para o boletim paroquial, 
inserção de temas ligados à pobreza no planeamento das ati‑
vidades pastorais locais (catecismo, atividades culturais, cari‑
tativas, etc.). Para atingir um público mais alargado e chamar 
a atenção para os problemas estruturais, deve ser transmitido 
aos meios de comunicação locais o resumo dos resultados da 
pesquisa.

» o aDvocacy
Desde 1986, a Cáritas Italiana publicou um grande número 
de relatórios acerca da pobreza e dos recursos a nível na‑
cional, regional e diocesano. Todos os anos, por ocasião da 
Jornada internacional de luta contra a pobreza, celebrada a 17 
de outubro, a Cáritas Italiana divulga um relatório nacional. 
Este relatório contém dados recolhidos nos centros de aten‑
dimento e outros factos e cifras acerca da pobreza. Diversas 
Cáritas publicam igualmente, a nível diocesano e regional, os 
seus próprios relatórios baseados em dados e informações 
locais. Em apoio à comunidade cristã e à população local, as 
paróquias podem utilizar estes instrumentos para desenvol‑
ver reflexões em redor da pobreza na sua vida quotidiana. 
Os relatórios e publicações acerca da pobreza são também 
instrumentos úteis para campanhas de sensibilização, para o 
advocacy e as ações de lobby no plano local. Quanto às ações de 
advocacy, as observações realizadas nas paróquias nem sempre 
são eficazes, uma vez que a responsabilidade pela legislação 
social recai sobre os níveis municipais ou regionais. Contudo, 
a informação proveniente dos estudos locais pode ser útil para 



44   obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático   45

determinar melhor as ações de serviço público e repensar os 
serviços locais.

» probLEMas E DEsaFios
A observação da pobreza nas dioceses é agora um aspeto 
integrante da ação das Cáritas diocesanas de Itália, mas o 
mesmo não se pode afirmar das paróquias. Entre os princi‑
pais obstáculos figuram um conhecimento limitado e uma 
consciencialização insuficiente por parte dos párocos quanto 
à utilização da observação da pobreza tanto na planificação 
social como pastoral. Em segundo lugar, muitas paróquias de 
reduzida dimensão enfrentam uma diminuição do número de 
agentes ativos, sendo os mais diligentes também os mais ido‑
sos e dotados de conhecimentos limitados em informática e 
ciências sociais. Para além disso, em muitas paróquias verifica‑
‑se a situação de pequenos grupos de agentes pastorais terem 
de partilhar inúmeras tarefas, ficando sobrecarregados e com 
muitas tarefas a cumprir num período de tempo reduzido. Em 
terceiro lugar, há muitas estatísticas oficiais que estão disponí‑
veis ao nível das dioceses e das cidades, mas não à escala das 
paróquias. Isso significa que, ao nível paroquial, os agentes 
sociais não podem contar com dados fiáveis a serem usados 
em combinação com os observatórios da pobreza. Último 
ponto, mas não o menos importante, muito poucas paróquias 
podem contar com recursos suplementares (financeiros, pro‑
fissionais, etc.) para produzir contributos sólidos e melhor 
desenvolver os seus estudos ou pesquisas sobre este tema.
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EXEMpLo DE pErFiL Dos bENEFiciÁrios Da cÁritas
(para a rEcoLHa DE DaDos pELos cENtros E Locais DE 

atENDiMENto/sErviÇos DE assistÊNcia)

DaDoS pESSoaiS
(sexo, idade, nacionalidade, local de residência…)

inFormaÇõES SociaiS
(estado civil, habilitações, emprego, composição do agregado familiar…)

•	 problemas de alojamento
•	 Detenção e justiça
•	 Dependências
•	 problemas de emprego
•	 problemas familiares
•	 problemas ligados à imigração
•	 pobreza/problemas financeiros
•	 problemas de saúde
•	 incapacidade/invalidez
•	 problemas de formação
•	 outros problemas

proBlEmaS/nEcESSiDaDES 
SociaiS

(macrocódigos)

pEDiDoS/intErVEnÇõES
(microcódigos)

•	 alojamento
•	 aconselhamento profissional
•	 Envolvimento da comunidade
•	 apoio social
•	 bens e serviços materiais
•	 Escuta
•	 saúde
•	 orientação
•	 Formação
•	 benefícios financeiros
•	 trabalho
•	 outros pedidos/ações

catEGoria:poBrEZa/proBlEmaS FinancEiroS
Exemplos de microcódigos

•	 Mendicidade
•	 Endividamento
•	 ausência de rendimentos
•	 sem domicílio
•	 bancarrota/problemas com a 

banca

•	 rendimentos insuficientes
•	 recursos financeiros 

temporariamente indisponíveis
•	 Usura
•	 outros

Diversas igrejas paroquiais locais realizam também inquéritos 
e recolhem dados. Recorrem a questionários destinados a dife‑
rentes tipos de destinatários: amostras de pessoas que vivem no 
bairro e na freguesia/concelho em que se situa a paróquia, profis‑
sionais ou pessoas pertencentes a determinadas categorias sociais 
ou profissionais (professores, médicos, assistentes sociais, etc.). 
Para lá dos centros de atendimento, existem ainda em Itália 2062 
centros ligados à Igreja que oferecem assistência e bens essenciais 
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a pessoas em situação de pobreza. Alguns têm uma ligação es‑
treita a uma organização da Igreja local. Seja como for, o centro 
que gere estes serviços encontra ‑se sempre no território de uma 
paróquia, servindo como parceiro de colaboração na compilação 
dos dados relativos aos utentes dos serviços.

3.2. pEsQUisa QUaLitativa
– o obsErvatório Da pobrEza
Da cÁritas EspaNHoLa

» coNDiÇÕEs prÉvias
Como é indicado no modelo de ação social da Cáritas Espanhola 
e diante da realidade e da sua inerente complexidade, o trabalho 
da Cáritas não se pode apoiar “simplesmente numa intenção, 
ideia, interesse ou paixão. A nossa tarefa, que desenvolvemos 
num contexto bem real, deve basear ‑se na nossa compreensão 
desta realidade e procurar a sua transformação no sentido da 
construção do Reino de Deus”. Como parte deste processo, é 
essencial ter à disposição relatos que permitam à Cáritas precisar 
a sua identidade e os seus objetivos. O modo de comunicação da 
Cáritas deve refletir a sua maneira de considerar a realidade e a 
sua própria missão neste contexto. Foi com esta finalidade que 
a Cáritas Espanhola criou um Observatório da realidade social.

» os agENtEs
O Observatório da Realidade Social (ORS) apoia ‑se em diver‑
sas fontes de informação. Entre estas, merecem ser sublinha‑
das o sistema SICCE ‑MIS IT e as contribuições da Fundação 
FOESSA. O ORS visa gerar o conhecimento da realidade so‑
cial de maneira organizada. As Cáritas paroquiais e diocesanas 
recolhem estas informações.

Por seu lado, a Fundação FOESSA (para a promoção dos es‑
tudos sociais e da sociologia aplicada) foi criada em 1965 sob 
o impulso da Cáritas Espanhola.
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» a coorDENaÇÃo
O Observatório da Realidade Social coordena a recolha estru‑
turada dos dados. Ele depende do Sistema de Informação Con‑
federal da Cáritas Espanhola (SICCE), que inclui um Módulo 
de Intervenção Social (MIS). Este último é um instrumento que 
serve para recolher dados quanto ao acompanhamento pela 
Cáritas das pessoas por ela servidas. Implica em particular o re‑
gisto das suas características sociodemográficas e da sua situa‑
ção no plano social, económico, jurídico, familiar e em matéria 
de alojamento, saúde, trabalho e formação. Regista também as 
respostas oferecidas pela Cáritas a cada pessoa/família. Neste 
sentido, contém uma fonte de informações agregadas para uma 
análise do estado da situação, mas serve também de instrumen‑
to de justificação e de “responsabilização” quanto às suas ações.

» a aNÁLisE
O Observatório da Realidade Social – aos níveis diocesanos e na‑
cional – analisa as informações recolhidas e utiliza ‑as para estabe‑
lecer diagnósticos, definir estratégias, preparar relatórios, intervir 
para justificar subsídios, etc. A Cáritas Espanhola conta com um 
instrumento sólido de informação em uso ao nível das paróquias. 
Este foi centralizado para que a sede nacional da Cáritas tenha 
conhecimento diário da situação no terreno. A Cáritas Espanhola 
está em condições de elaborar diariamente um relatório relativo 
ao número de utentes recebidos pelos seus serviços no conjunto 
do país, aos principais problemas detetados no âmbito local, aos 
grupos populacionais em situação de maior necessidade, etc.

» a coopEraÇÃo coM os MEios UNivErsitÁrios E o 
aDvocacy
A Cáritas Espanhola coopera ainda – enquanto promotora e 
administradora – com a Fundação FOESSA. Desde 1967, os 
relatórios acerca da situação social e as transformações ocorri‑
das em Espanha sublinham a importância de um bom conhe‑
cimento do contexto social do país, baseado numa análise dos 
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processos pelos quais se realizam as transformações sociais. 
Estes relatórios oferecem uma visão da realidade espanhola 
no que diz respeito à estrutura social, desigualdade e pobreza, 
às relações sociais e à cooperação internacional. Em 2014, foi 
publicado o relatório VII da FOESSA sobre a exclusão e o 
desenvolvimento social em Espanha, fruto da participação de 
mais de 90 investigadores de diferentes Universidades espa‑
nholas. No decurso dos últimos anos, a FOESSA desenvol‑
veu três inquéritos para medir a exclusão social em Espanha a 
partir de um sistema de indicadores. De um ponto de vista so‑
ciológico e político, estes contributos são fundamentais para 
sensibilizar e analisar a extensão da resposta dada pela Cáritas 
às necessidades sociais da população pobre em Espanha. Para 
garantir uma visibilidade destes problemas e suscitar transfor‑
mações estruturais, a Cáritas Espanhola organiza atividades 
de advocacy à volta das conclusões destes estudos. Conseguiu 
assim chamar a atenção dos meios de comunicação para estes 
temas preocupantes, o que constitui uma alavanca essencial 
para influenciar os decisores políticos, tanto em Espanha, nos 
planos local e nacional, como ao nível da UE.

3.3. pEsQUisa QUaLitativa – o 
obsErvatório Da pobrEza Da cÁritas 
portUgUEsa – NÚcLEo DE obsErvaÇÃo 
sociaL (Nos)

» coNDiÇÕEs prÉvias
Em 2008, a Cáritas Portuguesa estabeleceu um observatório 
nacional intitulado Núcleo de Observação Social (NOS). O seu 
objetivo é observar e analisar os principais problemas sociais 
das pessoas e das famílias que se dirigem às Cáritas paroquiais 
e diocesanas em busca de ajuda. O NOS procura igualmente 
comparar estes dados com as estatísticas oficiais nacionais. Em 
2009, a Cáritas Portuguesa desenvolveu um sistema de gestão da 
informação com base num software de recolha e análise dos dados.
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» os agENtEs
Os agentes que operam nos centros de proximidade social são 
dotados de um conjunto variado de competências. Sobretudo nas 
paróquias, são essencialmente voluntários desprovidos de forma‑
ção técnica e de competências operacionais. Alguns dispõem de 
uma formação no domínio da assistência social e estão aptos a 
gerir programas e instrumentos informáticos. Desde o início, a 
Cáritas Portuguesa teve em conta estes diversos perfis de agentes. 
O NOS trabalha, pois, com eles da seguinte forma:

1. cada diocese dispõe de um técnico responsável pelo nOS;
2. O técnico contacta as paróquias e outros serviços católicos de 

proximidade para recolher os dados utilizando o sistema de 
gestão da informação. em caso de ausência de computador 
ou de dificuldade de gerir os instrumentos ligados ao software, 
recorre ‑se à ficha de presenças;

3. Os técnicos compilam as informações transmitidas pelas cá‑
ritas paroquiais e diocesanas e enviam ‑nas ao coordenador 
nacional do nOS.

» a coorDENaÇÃo
Um coordenador da Cáritas Portuguesa é responsável pela 
recolha de dados e pelo diálogo com as dioceses locais. Os 
coordenadores diocesanos que são também responsáveis por 
esta recolha apresentam depois os seus relatórios ao coorde‑
nador nacional. Outros movimentos da Igreja, como as Con‑
ferências de S. Vicente de Paulo e a Comissão Justiça e Paz, 
fornecem também informações ao coordenador do NOS. A 
Cáritas Portuguesa atualizou o seu sistema introduzindo mu‑
danças significativas que estão atualmente a ser testadas em 
seis dioceses. Dependendo do sucesso desta experimentação, 
o objetivo será depois a sua extensão a todas as outras.
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» a ForMaÇÃo E a aNiMaÇÃo Das coMUNiDaDEs
O programa de formação da Cáritas Portuguesa, intitulado 
“+ Próximo”, assegura a formação e animação das comuni‑
dades. Este programa foi lançado especialmente para promo‑
ver as atividades da pastoral social nas dioceses e paróquias; 
compreende um módulo centrado no atendimento social de 
proximidade, o qual abarca diversos temas, desde o método 
de compilação da informação (incluindo um modelo de ficha 
de atendimento), à maneira de garantir a dignidade do aten‑
dimento, exigências de base e a alguns princípios a respeitar 
neste contexto.

» a aNÁLisE
Um grupo de reflexão composto por pessoas dotadas de com‑
petência em diversos domínios reúne ‑se mensalmente para 
analisar os dados recolhidos, elaborar recomendações políti‑
cas e discutir ações de seguimento a serem empreendidas.

» o aDvocacy
A Cáritas Portuguesa apresenta as suas recomendações aos 
decisores políticos para ajudar a resolver os desafios sociais 
identificados. As duas principais ações de advocacy são:

1. contactos e encontros com decisores políticos e/ou partidos 
políticos do país, representantes da comissão europeia e de 
outras entidades importantes, para apresentar as recomen‑
dações da organização em matéria de habitação, avaliação de 
novas leis ligadas à saúde, ao salário mínimo, etc.

2. A publicação de relatórios anuais, em colaboração com a ca‑
ritas europa, que fornecem informações acerca dos principais 
problemas sociais em Portugal16.

16 http://www.caritas.eu/news/in ‑work ‑poverty ‑and ‑long ‑term ‑unemployment‑
‑europes ‑two ‑biggest ‑challenges.
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» DEsaFios
A Cáritas Portuguesa enfrenta desafios ligados à utilização do 
software de recolha e análise de dados.

1. Utilização do software
•	 Falta de material informático em diversos serviços de 

proximidade;
•	 Uso do sistema por pessoas desprovidas de formação técnica 

(em particular nas paróquias);
•	 não adesão ao software de tratamento de informação sobre as 

pessoas;
•	 Resistência das paróquias em utilizar estes modelos de 

informação.

2. Análise dos dados
•	 diferentes realidades de diocese para diocese
•	 Falta de técnicos ao nível de cada diocese para a recolha de 

dados e a ligação com as paróquias;
•	 Falta de compreensão por parte da maioria das pessoas im‑

plicadas na assistência social quanto à importância da recolha 
dos dados e ao registo de informação durante o atendimento 
social.

3.4. sErviÇos DE atENDiMENto sociaL – 
cÁritas aUstrÍaca

» coNDiÇÕEs prÉvias
Para observar a pobreza, a Cáritas tem necessidade dos seus 
“olhos e ouvidos” a cada nível. Isto significa que é necessário 
recolher informações na base, bem como nos níveis nacional 
e europeu. A finalidade é esboçar um quadro geral e fazer cor‑
responder os programas de assistência e o advocacy da Cáritas 
às necessidades das pessoas em situação de pobreza.
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» os agENtEs
Neste momento, a recolha sistemática de dados (postos à dis‑
posição da Cáritas Austríaca pelas dioceses) é feita unicamen‑
te nos gabinetes de atendimento social, seja pelos assistentes 
sociais, como por outros conselheiros devidamente formados. 
A nível nacional, a Cáritas Austríaca compila os dados, que 
são depois analisados por um especialista externo. O relatório 
é de seguida discutido no âmbito do grupo de responsáveis 
pela ação social nas dioceses. Este grupo estratégico, em que 
participa o departamento das políticas sociais e dos princípios 
fundamentais da Cáritas Austríaca, elabora em seguida as suas 
recomendações à atenção da conferência dos presidentes das 
Cáritas. Os resultados e a informação podem ser distribuídos 
ao conjunto da rede da Caritas Europa. Em cada nível, os 
agentes devem dominar diferentes competências:

• ao nível local, os assistentes sociais ou quem apresenta um 
perfil similar;

• ao nível nacional, os especialistas em ciências sociais ou quem 
apresenta um perfil similar.

» a coorDENaÇÃo
Os responsáveis pelos departamentos de ação social das dioce‑
ses e os seus presidentes asseguram a coordenação. O departa‑
mento das políticas sociais e dos princípios fundamentais é o 
principal ponto de contacto para as dioceses e para o presidente 
da Cáritas Austríaca. Por conseguinte, desempenha um papel 
essencial quanto à distribuição da informação.

» a ForMaÇÃo
Os responsáveis pelo aconselhamento são formados durante 
e antes de encetar o seu trabalho. Considera ‑se que as equipas 
multidisciplinares são as mais aptas a responder aos desafios 
ligados ao atendimento social.
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» a aNÁLisE
A análise é crucial! É a questão que requer sempre mais acer‑
tos. As estatísticas descritivas ajudam ‑nos a adaptar os nossos 
serviços/ofertas para melhor satisfazer as necessidades dos 
utentes dos nossos serviços. Neste sentido, procuramos so‑
bretudo identificar os “verdadeiros” problemas encontrados 
pelos utentes dos nossos serviços. Contudo, a única maneira 
de o realizar consiste na análise dos conteúdos dos atendi‑
mentos, o que não é muito fácil tendo em conta os nossos 
mais de 112.000 contactos. Está a decorrer uma discussão 
entre a Cáritas Austríaca e as dioceses a este propósito.

» a aNiMaÇÃo coMUNitÁria
Para promover a importância da recolha de informações fiá‑
veis, a Cáritas Austríaca pensa realizar “visitas de estudo” nas 
dioceses e possivelmente até nas paróquias. Quanto melhor 
se compreender a utilidade dos dados recolhidos e das ações 
de advocacy para os beneficiários dos serviços, para lá do nível 
individual, tanto mais será focada a atenção no processo de 
recolha desses dados. Estes serão assim também mais fiáveis.

» o aDvocacy
Até agora, os resultados das pesquisas foram utilizados em 
duas publicações:

•	 Relatório “caritas cares” (relatório ‑sombra)17;
•	 “campanha de novembro” (pobreza na Áustria).

Estes dados são ainda usados em diversos documentos de 
informação utilizados pelo presidente da Cáritas Austríaca e 
aquando das negociações com os ministérios federais e outras 
autoridades públicas. Por outras palavras, eles constituem uma 

17 http://www.caritas.eu/sites/default/files/2015_caritas_cares_country_re‑
port_at.pdf.
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fonte de legitimidade que reforça os pedidos/reivindicações 
apresentados a nível político.

» obstÁcULos E DEsaFios
Quatro anos decorridos de colaboração em redor das esta‑
tísticas que cubram toda a Áustria, perdura ainda uma série 
de problemas. Há, em primeiro lugar, o da falta de dados. A 
Cáritas Austríaca está atualmente a tentar dar ‑lhe uma solu‑
ção. Foram consideradas várias ideias, como a elaboração de 
caixas de digitação obrigatória de dados e a escolarização/for‑
mação dos agentes. Para lá da falta de dados, a outra grande 
questão reside na sua análise. Até ao presente, a insuficiência 
de dados recolhidos era tal que tinha suscitado o adiamen‑
to da sua análise. Porém, como as informações são cada vez 
mais fiáveis, a necessidade da sua análise vai ser abordada. 
A finalidade principal consiste em procurar descobrir quais 
são os “verdadeiros” problemas encontrados pelos utentes 
dos nossos serviços de maneira a dar ‑lhes a melhor resposta 
possível. Contudo, isso só será possível por meio da análise 
dos conteúdos dos atendimentos. Como indicado, esta ques‑
tão está atualmente a ser discutida entre a Cáritas Austríaca e 
as dioceses; aguarda ‑se pelos resultados. Um outro obstáculo 
a ultrapassar para se dispor de uma visão global da Cáritas, 
quanto à pobreza na Áustria, provém do facto de apenas po‑
dermos utilizar os dados que são recolhidos nos nossos gabi‑
netes de atendimento social. Para lá destes, há evidentemente 
muitos outros locais onde a Cáritas entra em contacto com as 
pessoas que se encontram em pobreza. Neste momento, não 
é possível associar as nossas estatísticas sociais aos dados pro‑
venientes de instituições de acolhimento dos sem ‑abrigo, das 
paróquias e outros gabinetes e serviços de apoio da Cáritas. 
No futuro, esta situação poderá alterar ‑se.
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3.5. sErviÇos DE atENDiMENto sociaL – 
sEcoUrs catHoLiQUE  ‑ cÁritas FraNcEsa

Desde 1982, a Cáritas Francesa recolhe informações a propó‑
sito dos utentes dos seus serviços tendo em vista a preparação 
de duas séries de dados: a avaliação nacional das situações en‑
contradas e o estudo permanente das situações de pobreza. A 
primeira série compila os dados relativos ao número de volun‑
tários, de equipas, de serviços de atendimento e de pessoas em 
situação de pobreza que foram atendidas. A partir desses dados, 
a Cáritas Francesa está em condições de estimar o número de 
pessoas que utilizaram os seus serviços no decurso do ano. A 
segunda série diz respeito aos dados relativos à situação social 
das pessoas que se dirigem às delegações da Cáritas. A sua aná‑
lise serve de base ao relatório, que constitui um instrumento de 
advocacy para influenciar as políticas nacionais.

» os agENtEs
O departamento de pesquisas e análises estatísticas (composto 
por um técnico, um assistente administrativo a 1/3 do tempo e 
por voluntários ad hoc) que faz parte da sede nacional organiza 
a recolha dos dados e elabora as análises. As delegações locais 
da Cáritas recolhem as informações de maneira estruturada e 
transmitem ‑nas à sede nacional. Foram desenvolvidos vários 
instrumentos para facilitar este processo. A referência é o for‑
mulário de inscrição. O processo individual descreve a situação 
social da pessoa ou família que se dirige a uma delegação local 
da Cáritas e serve de base para o acompanhamento da pessoa ou 
da família. Os dados pertinentes retirados de cada formulário 
de inscrição são recolhidos uma vez por ano num ficheiro esta‑
tístico anónimo, que é enviado à sede nacional. Quase todas as 
delegações locais contribuem todos os anos para a compilação 
dos dados, a partir de um total de 85.000 a 100.000 processos.
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» a coorDENaÇÃo
O departamento de pesquisas e análises estatísticas coordena 
a recolha dos dados e é também responsável pela formação do 
pessoal local e dos voluntários quanto ao registo dos dados. 
Desde 2014, as delegações têm a possibilidade de preencher 
online os registos estatísticos.

» a ForMaÇÃo
Na medida das possibilidades, a Cáritas organiza formações 
quanto à recolha dos dados dirigidas ao pessoal e aos voluntários.

» a aNÁLisE
A Cáritas Francesa está consciente de que os seus dados não 
são necessariamente representativos da pobreza em França. No 
entanto, o seu volume é considerável e a organização observa 
uma grande estabilidade de dados de ano para ano. As tendên‑
cias identificadas evoluem lentamente e estão em linha com as 
conclusões das análises oficiais no plano nacional. Acrescente‑
‑se que as informações da Cáritas trazem à luz fenómenos pou‑
co conhecidos, como o analfabetismo (2 a 3000 casos por ano).

A Cáritas realiza outros estudos acerca de temas precisos (que 
podem ser elaborados de diversas maneiras), como o isola‑
mento e a vida social, as crianças e as famílias, os orçamentos 
dos agregados, os jovens, a mobilidade e o transporte.

As delegações dispõem de um acesso direto aos resultados 
da base de dados. Um processador informático permite ‑lhes 
organizá ‑los de diferentes modos em função das informações 
necessárias, como para as atividades de advocacy a nível local, as 
questões colocadas pelos meios de comunicação, etc.

» a aNiMaÇÃo coMUNitÁria
Um membro ou voluntário de uma Cáritas local coloca apenas 
as questões que são pertinentes para compreender a situação 
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atual de uma pessoa ou de uma família em necessidade e em 
vista de proporcionar o melhor apoio possível. A principal 
preocupação é a qualidade do acolhimento e do atendimento, 
bem como as possíveis respostas a dar. A qualidade dos dados 
recolhidos depende muito do atendimento prestado às pes‑
soas que se dirigem às delegações.

» o aDvocacy
O estudo permanente das situações de pobreza é um instrumen‑
to indispensável para o advocacy. A Cáritas Francesa utiliza ainda 
estes dados para elaborar outros instrumentos de advocacy: o baró‑
metro crise ‑pobreza mediu a evolução da pobreza na sequência 
da crise financeira e económica entre 2008 e 2014. A cada dois 
meses, 130 delegações enviam por telefone as informações. Os 
resultados foram publicados sistematicamente no sítio da Cáritas 
Francesa e disponibilizados para as atividades de advocacy.

O Inquérito permanente das situações de pobreza beneficia 
atualmente do reconhecimento da sociedade e das autoridades 
francesas. É cuidadosamente examinado e contribui notavelmen‑
te para a compreensão e conhecimento da pobreza em França.

» obstÁcULos E DEsaFios
É fundamental dar às estatísticas o valor que possuem: são 
simplesmente um instrumento que serve para recolher co‑
nhecimentos que não são absolutos. E devem ser evitadas 
todas as interpretações precipitadas de informações isoladas. 
Na mesma ordem de ideias, os dados devem necessariamente 
ganhar vida, por meio de testemunhos ou de relatos de vida 
de pessoas em situação de pobreza.

Estes dados estão disponíveis para serem utilizados à escala 
local pelas delegações da Cáritas, o que deve ainda continuar 
a ser promovido. Constitui também um outro desafio perma‑
nente encorajar estas delegações a (continuar a) recolher as 
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informações, organizando sessões de formação e explicando 
a sua pertinência para a ação política. E, por fim, é objeto 
de uma preocupação constante a melhoria da qualidade dos 
dados recolhidos. Para lhe dar resposta, a Cáritas Francesa 
planeia criar uma rede de “voluntários de referência”.

3.6. a vigiLÂNcia sociopoLÍtica – cÁritas 
LUXEMbUrgUEsa E cÁritas aLEMÃ

Uma das tarefas mais autênticas da Cáritas é a observação das 
realidades sociais, da vida das pessoas e das suas condições 
de existência, bem como dos acontecimentos, incidentes e 
decisões que as afetam. A finalidade é analisá ‑las e elucidar 
das suas consequências e alternativas, bem como debater tudo 
isto. “O reverso da medalha é o advocacy”, sublinha a estratégia 
de advocacy da Caritas Europa, sendo o primeiro passo a pres‑
tação de uma ajuda concreta.

» coNDiÇÕEs prÉvias
Para observar, abri antes de mais os vossos olhos! Os olhos (e 
ouvidos) da Cáritas são aquelas pessoas que estão à procura de 
ajuda por parte dos nossos serviços e as pessoas que os gerem. 
Por conseguinte, a organização deve ver, ouvir e ainda mais do 
que isso: ela deve observar e escutar! Por outro lado, deve contar 
com técnicos capazes de seguirem os desenvolvimentos na cena 
política, as iniciativas empreendidas, os acontecimentos futuros 
e as consequências de determinadas regulamentações políticas 
sobre as pessoas vulneráveis. Neste contexto, os funcionários 
(ou voluntários) da Cáritas devem manter boas relações com 
os responsáveis políticos, bem como com os funcionários de 
diversos ministérios governamentais, cientistas, analistas, juris‑
tas e ainda com os jornalistas, outros atores da sociedade civil, 
sindicatos, etc. Ao mesmo tempo, devem absolutamente ser ca‑
pazes de compreender e analisar os resultados destas iniciativas, 
em particular para os mais vulneráveis. Por fim, devem poder 
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identificar as mudanças legislativas necessárias para melhorar a 
situação dos mais vulneráveis.

» os agENtEs
Para a Cáritas Luxemburguesa, devem ser técnicos específi‑
cos, que ocupem uma posição suficientemente elevada para 
assumirem um papel político, logo, próximos do presidente 
ou do secretário ‑geral, os quais devem encarregar ‑se da vigi‑
lância sociopolítica (SPS).

» a coorDENaÇÃo
O presidente, ou alguém que trabalhe diretamente a seu lado, 
deve assumir a coordenação global. De facto, por um lado, 
os principais dirigentes da organização devem absolutamente 
dispor de informações relativas aos técnicos que se dedicam 
a esta vigilância, ao seu papel e tarefas e devem fornecer ‑lhes 
orientações. Por outro lado, é necessária uma estreita colabo‑
ração com o departamento da comunicação ou das relações 
públicas. Pode acontecer também que o presidente recolha 
informações necessárias, através dos seus contactos políticos 
ou de alianças, o que exigiria uma mais ampla coordenação.

» a ForMaÇÃo
Os técnicos da SPS devem consequentemente ser formados 
para este trabalho e para se manterem atualizados. Uma par‑
te do pessoal deveria possuir uma formação jurídica. Seriam 
igualmente úteis conhecimentos científicos em política, eco‑
nomia ou sociologia.

» a aNÁLisE
O cerne deste trabalho é analisar os efeitos das regulamentações 
em vigor, as iniciativas futuras e as suas consequências, em espe‑
cial a sua incidência sobre os mais vulneráveis. A análise poderá 
ainda centrar ‑se na elaboração de propostas de reformas políticas 
para tentar melhorar as condições de vida das pessoas vulneráveis.
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» a aNiMaÇÃo coMUNitÁria
Até certo ponto, deveria ser possível visitar uma comunidade 
local (nomeadamente uma paróquia) e partilhar com esta as 
condições de vida no quotidiano, as conclusões das análises 
elaboradas pela Cáritas e as suas propostas de mudanças. A 
análise poderia ser enriquecida por meio de outras partilhas.

» o aDvocacy
Os resultados da análise realizada pelo pessoal da SPS serviriam 
de base para preparar as ações de advocacy e para as concretizar.

» obstÁcULos E DEsaFios
O maior desafio é, sem dúvida, a gestão da vigilância sociopo‑
lítica em função das necessidades e expetativas dos mais vul‑
neráveis. Entre outros obstáculos, figuram certamente aqueles 
que entravam o acesso à informação. Limitamo ‑nos a citar, por 
exemplo, a falta de visibilidade dos agentes da SPS ou a falta de 
comunicação entre a SPS e os outros agentes sociais da Cáritas.

3.7. as pEsQUisas – cÁritas Da 
rEpÚbLica cHEca

» coNDiÇÕEs prÉvias
A Cáritas da República Checa não mantém uma monitoriza‑
ção contínua e generalizada das suas atividades nem do perfil 
dos beneficiários dos seus serviços. No entanto, alguns dos 
seus agentes recolhem este género de dados para os seus pró‑
prios propósitos ou para as administrações locais (no âmbito 
dos financiamentos recebidos dos governos locais). Por esta 
razão, as recolhas individuais são conservadas em separado. É 
muito difícil identificar os elementos comuns que possam ser 
consistentemente utilizados em análises nacionais.
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» os agENtEs, a ForMaÇÃo E a coorDENaÇÃo
Cada diocese e as suas paróquias escolhem o seu próprio sistema 
de comunicação de dados em função das condições locais. A se‑
leção do software a ser usado é também feita com toda a liberdade. 
A Cáritas da República Checa comunica com as dioceses a nível 
local por meio dos grupos de trabalho. Este modo de operar 
não pode, todavia, ser considerado como sustentável, devido a 
não ser atualmente acompanhado por nenhum tipo de formação. 
Na maior parte dos casos, a sede nacional encarrega ‑se da coor‑
denação. Pode considerar ‑se que um certo tipo de observação18 
fornece dados utilizáveis no relatório anual da Cáritas.

» o aDvocacy
Uma vez que a Cáritas da República Checa empreende ativi‑
dades de advocacy, é muitas vezes útil e necessário comprovar 
determinadas declarações com dados com base em evidências. 
Em tais casos, a Cáritas da República Checa utiliza os dados 
do relatório anual ou realiza uma “pesquisa ad hoc de dados”. 
Entre os exemplos de casos similares baseados na recolha de 
dados, podem citar ‑se:

1. A descrição da situação que prevalece nos serviços sociais na 
sequência das mudanças em matéria de financiamento, que foi 
transferido do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais para 
as autoridades regionais (na primavera de 2015). Num primeiro 
momento, a Cáritas realizou esta pesquisa no seio dos seus pró‑
prios serviços. Posteriormente, foi acompanhada por outras or‑
ganizações à escala nacional. Esta recolha de dados foi compilada 
apenas com recurso a folhas Excel, tendo sido depois analisados 
de acordo com o programa de observação da pobreza ou SPSS;

2. O levantamento do nível salarial dos trabalhadores dos ser‑
viços sociais (outono de 2015). Neste caso, o Ministério da 

18 tais dados são completados em conformidade com a divisão estipulada na Lei 
sobre os serviços sociais.



62   obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático obsErvatórios socias DE pobrEza  |  Manual prático   63

Economia foi o principal fiador das informações, tendo pre‑
cisado o nível salarial médio dos trabalhadores das diversas 
áreas dos serviços sociais.

3. A recolha permanente de dados para o advocacy quanto ao 
tema da habitação social e aos pedidos de fundos anunciados 
pelo FSE. Os dados são recolhidos por via eletrónica – em 
formulários Google a preencher pelos técnicos individuais 
dos serviços ou pelas dioceses encarregues da coordenação;

4. A recolha de dados relativos às atividades de aconselhamento 
social profissional centradas na questão do endividamento 
(maio de 2016). Para evitar determinadas mudanças na “lei das 
insolvências”, a Cáritas da República Checa organizou uma 
mesa ‑redonda intitulada “o alívio da dívida para quem dele 
necessitar”. Para a apresentação e defesa da sua posição, foi 
preciso obter informações relativas ao número de centros de 
atendimento que abordam a questão do endividamento, bem 
como dados relativos à elaboração, por parte destes, de pro‑
postas para a insolvência e a comparação entre propostas que 
obtiveram sucesso ou, não. Os principais pontos de contacto 
para esta atividade foram os representantes de cada diocese 
no seio do “grupo de trabalho acerca do atendimento social”, 
que tinham compilado dados pertinentes, os quais contribuí‑
ram para o debate realizado no âmbito da mesa ‑redonda;

5. A maior recolha de dados foi utilizada para finalizar o relatório‑
‑sombra da Caritas Europa e da Cáritas nacional e, posteriormen‑
te, o relatório sobre a pobreza da série “Cáritas Cares”. A Cáritas 
da República Checa redigiu o seu primeiro relatório ‑sombra 
nacional em 2014. A falta de dados disponíveis complicou a sua 
finalização, pois a Cáritas não dispunha de dados comparáveis 
com as estatísticas oficiais. Como consequência, a Cáritas decidiu 
empreender uma pesquisa para recolher informações acerca do 
serviço social. Considerando que a escala desta pesquisa seria re‑
duzida, decidiu ‑se que os melhores respondentes seriam os técni‑
cos dos serviços sociais, que estão em contacto quotidiano com 
os utentes que conheceram a pobreza. O questionário continha 
sobretudo questões abertas e foi uniformizado. Estas questões 
centravam ‑se na opinião e experiência dos técnicos sociais.
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» obstÁcULos E DEsaFios
De entre os obstáculos encontrados, contam ‑se: diferença de 
formato entre as fontes dos dados, dificuldade de recolher 
diretamente os dados dos utentes dos serviços, custo eleva‑
do da realização de pesquisas ad hoc, tempo requerido para 
este fim, necessidade de cooperação entre os níveis diocesa‑
no e nacional, carácter privado de determinados dados que 
impossibilita a sua recolha e impossibilidade de proceder a 
uma análise em todas as circunstâncias (insuficiência de co‑
municação entre os departamentos/ausência de planificação 
comum). Por outro lado, os seguintes aspetos merecem uma 
atenção particular aquando do processo de observação social: 
A pesquisa ad hoc produz frutos? Quais são as vantagens para 
a Cáritas/para os serviços que responderam? É demasiado 
exigente para o pessoal/os beneficiários? Quais serviços/
técnicos/beneficiários são os melhores interlocutores? Quais 
serão os modos de comunicação? Será que um determinado 
grupo poderá assegurar a recolha de dados ao nível do distrito 
ou será preferível enviar diretamente os questionários a cada 
serviço? Podemos recolher os dados por via eletrónica? Estão 
os respondentes aptos a utilizar este instrumento? São todos 
os pedidos e questões claros e sem equívocos? Observam ‑se 
problemas metodológicos comuns à pesquisa sociológica?

É recomendado recorrer o mais possível a este tipo de pes‑
quisa, não apenas para fins de ações de advocacy, mas também 
para precisar as fontes de informação nos relatórios anuais, na 
realização de conferências (de imprensa), etc. Seja como for, 
para garantir um uso máximo da totalidade dos dados e evitar 
as repetições ou o uso incorreto, o conjunto da organização 
deveria ter conhecimento dos resultados das análises. Alguém 
deveria ter a seu cargo esta atividade e assegurar a comunicação 
a este propósito com todas as outras secções da organização.
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após a apresentação de exemplos práticos, o próximo 
ponto trata dos resultados e das ações de seguimen‑
to, necessárias para recolher os resultados obtidos do 

advocacy levada a cabo por meio de um observatório social da 
pobreza.

4.1. a obsErvaÇÃo Da opiNiÃo pÚbLica/
Dos coNtEÚDos vEicULaDos pELos MEios 
DE coMUNicaÇÃo

Para observar a sociedade e, em particular, para empreender 
uma vigilância sociopolítica, é muito importante e pertinente 
examinar os meios de comunicação. Isto é tanto mais assim, 
na medida em que eles constroem uma realidade muitas vezes 
considerada pelo público mais vasto como sendo a autêntica 
realidade. Deste ponto de vista, os média são atores de relevo 
na análise dos problemas sociais, entre os quais a pobreza e 
a exclusão social. O modo de tratamento da informação, a 
utilização de estereótipos e o excesso de repetições de deter‑
minados elementos informativos orientam e acabam por ge‑
rar uma espécie de categorização sistemática de problemas (e 
de pessoas). Quando se referem aos factos políticos e sociais 
(por exemplo, aos migrantes e sem ‑abrigo), determinados 
média veiculam frequentemente representações ideológicas 
ambíguas. Ao elaborarem as suas estratégias de influência pú‑
blica, nomeadamente para lutar contra a pobreza e a exclusão 
social, é, por conseguinte, muito importante que as organiza‑
ções como a Cáritas sejam prudentes e estejam cientes destes 
filtros criados pelos média.



4.2. a obsErvaÇÃo E aNÁLisE DE 
rEcUrsos

Os observatórios da Cáritas deveriam conceder uma atenção 
particular à análise do estado das respostas à pobreza e à ex‑
clusão social. A ideia subjacente a esta atitude é que a pobreza 
não é somente influenciada pela falta de recursos (financeiros, 
sociais, culturais, etc.), mas igualmente pelas insuficiências em 
matéria de proteção social e por uma falta de soluções dispo‑
níveis para a pobreza. Por outras palavras, observar e analisar 
o estado dos recursos em matéria de proteção social significa 
observar a própria pobreza. Podemos, pois, dividir a observa‑
ção dos recursos em duas grandes categorias de atividades de 
pesquisa e análise: 1) a observação da legislação social; e 2) a 
observação dos serviços e das soluções locais.

1. obsErvaÇÃo Da LEgisLaÇÃo
Este tipo de pesquisa visa avaliar se a legislação é capaz de 
garantir direitos vinculativos e de fornecer soluções eficazes 
às pessoas em situação de carência. Na Europa, as leis sociais 
podem ser elaboradas por diversos níveis administrativos ter‑
ritoriais (nível europeu, nacional, regional, local, etc.). Mais 
ainda, tomando o processo legislativo como referência, as 
avaliações podem centrar ‑se nas leis que estão ainda em fase 
de redação ou naquelas que foram já aprovadas. No primeiro 
caso, a Cáritas deveria ser capaz de obter e analisar os textos 
dos projetos de lei. No segundo caso, é sobretudo necessário 
examinar as leis que estão já a ser aplicadas. Convém assina‑
lar que, em ambos os casos, a Cáritas não procura produzir 
uma análise jurídica, mas antes uma avaliação geral das regu‑
lamentações em vigor “na perspetiva dos mais desprovidos”. 
Por esta razão, este tipo de avaliação exige a implicação de 
testemunhas privilegiadas, que podem ser escutadas a vários 
níveis (assistentes sociais, pessoas em situação de pobreza, 
representantes da sociedade civil, sindicatos, etc.), mais do 
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que a participação de advogados e juristas. Os resultados da 
avaliação podem ser editados e publicados de diversas ma‑
neiras. Para lá de uma larga difusão das análises, os principais 
resultados devem ser transmitidos aos decisores políticos e às 
personalidades e instituições políticas, tanto ao nível nacional 
como local.

obsErvaÇÃo/participaÇÃo   aNÁLisE avaLiaÇÃo
sEgUiMENto

Da apLicaÇÃo

trabaLHo prEparatório
E coNsULtas

DiscUssÃo E MoDiFicaÇÃo Do tEXto 
LEgisLativo pELas iNstitUiÇÕEs LEgisLativas

proMULgaÇÃo Da LEi

apLicaÇÃo E aDoÇÃo DE MEDiDas 
ao NÍvEL NacioNaL E LocaL

2. a obsErvaÇÃo E MapEaMENto Dos rEcUrsos 
Locais
Este tipo de observação e de atividade de pesquisa visa dois 
objetivos distintos. O primeiro está em parte ligado ao per‑
curso de observação precedente, uma vez que o seu propó‑
sito é verificar o elo entre a legislação social e os serviços de 
atendimento no território. Desta forma, podemos fornecer 
uma avaliação geral do sistema de proteção social num dado 
território. O segundo objetivo é mais prático: dotar os agen‑
tes sociais de uma ficha de recursos atualizada e fácil de ler. 
Este tipo de instrumento é muito útil para os prestadores de 
serviços/assistentes sociais (para lá daqueles que estão ligados 
à Cáritas). Estarão assim de facto em condições de fazer reco‑
mendações e de pôr os beneficiários dos serviços da Cáritas 
em contacto com os serviços apropriados e os locais adequa‑
dos. As fichas deveriam ter um tamanho e um perfil adaptado 
às necessidades operacionais e incluir em geral serviços pres‑
tados por uma vasta gama de entidades: autoridades públicas, 
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ONG, associações, Igrejas e Cáritas locais, etc. Habitualmen‑
te, cada serviço é apresentado numa secção especial da ficha, 
que fornece informações essenciais como o nome do serviço, 
os tipos de beneficiários, o endereço, as pessoas de contacto, 
o horário de abertura, etc.

A ficha de recursos pode ser colocada à disposição para con‑
sulta em diferentes formatos (online ou impressos). A eficácia 
deste instrumento deve ‑se sobretudo à sua capacidade de 
atualizar a informação e de cobrir domínios e serviços dificil‑
mente identificáveis. Como as orientações fornecidas devem 
permanecer atualizadas, as Cáritas locais publicam geralmente 
a ficha online em vez de a imprimir. Procura ‑se assim evitar a 
reimpressão de publicações rapidamente obsoletas. Isto per‑
mite também que os agentes sociais disponham sempre de 
instrumentos atualizados e disponíveis online. Apresenta ‑se a 
seguir um exemplo de ficha de recursos.

EXEMpLo DE MapEaMENto Dos rEcUrsos

NoME Do sErviÇo

ENDErEÇo

tELEFoNE

FaX

E ‑MaiL

WEbsitE

pEssoa DE coNtacto

ENtiDaDE proMotora

ENtiDaDE gEstora

HorÁrio DE abErtUra Dos sErviÇos

catEgoria E tipo DE ativiDaDE

tipo DE cLiENtEs/bENEFiciÁrios/
UtENtEs Dos sErviÇos

brEvE DEscriÇÃo Das ativiDaDEs
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4.3. a UtiLizaÇÃo Dos rEsULtaDos Dos 
obsErvatórios Da pobrEza

a coMUNicaÇÃo Das obsErvaÇÕEs
Tendo em conta a intenção que subjaz aos observatórios – ir 
ao cerne dos desafios da sociedade  ‑, é preciso tomar cons‑
ciência de que a comunicação dos resultados dos observató‑
rios da pobreza é de uma grande importância, reconhecendo 
também que isso pode assumir conotações bastante políticas. 
Um dos axiomas básicos da comunicação sustenta que uma 
organização não pode deixar de comunicar. Isto aplica ‑se 
igualmente aos observatórios da pobreza e dos recursos e é, 
por conseguinte, um elemento essencial do ciclo do advocacy19. 
Neste caso, devem comunicar corretamente apresentando 
dados fiáveis e uma informação útil. Devem ainda estar cons‑
cientes da atitude específica a adotar neste âmbito. Para garan‑
tir que a análise da pobreza tenha o maior impacto possível, 
as mensagens políticas devem ser concebidas em função do(s) 
público(s) ‑alvo pretendido(s). Devem também ser adaptadas 
e os instrumentos e atividades devem ser concebidos e orga‑
nizados de maneira a atingir estes públicos ‑alvo específicos.

19 para mais informações e conselhos, veja ‑se o Manual de advocacy da caritas 
Europa, http://www.caritas.eu/advocacy ‑handbook, disponível em 11 línguas. para 
detalhes mais amplos acerca da comunicação neste domínio, consultar as etapas 3 a 
6 do ciclo da advocacy .
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Cáritas Diocesana de Leiria‑Fátima
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AnexO 1

rEgULaMENto gEraL EUropEU sobrE a 
protEÇÃo DE DaDos: a coNFiaNÇa coMo piLar 
iNDispENsÁvEL Do FUtUro DigitaL Da EUropa

Por Viviane Reding, membro do Parlamento Europeu e antiga vice ‑presidente da 
Comissão Europeia

Finalmente! Levou ‑nos mais de dois anos de estudos, de dis‑
cussões com a sociedade civil e com os atores institucionais 
para elaborar esta proposta. Seguiram ‑se depois mais de qua‑
tro anos de negociações aparentemente intermináveis entre o 
Conselho de Ministros, o Parlamento Europeu e a Comissão 
Europeia – apesar de uma das campanhas mais intensas de 
lobby jamais vistas a nível europeu. Porém, durante a sessão 
plenária em Estrasburgo em abril passado, os membros do 
Parlamento Europeu adotaram e promulgaram finalmente o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Foi um dia 
feliz para a Europa, seus cidadãos e empresas.

Um grande dia também para a sua autora, uma vez que eu já 
tinha apresentado esta proposta em janeiro de 2012, quando 
era Comissária da Justiça. Sinto ‑me orgulhosa, pois esta legis‑
lação constitui um marco importante – ficará na história como 
sendo o ato pelo qual a Europa tomou nas suas mãos o seu 
futuro digital. A Europa demonstrou que, quando transcendem 
as clivagens nacionais e políticas, os decisores políticos podem 
alcançar resultados notáveis. O fruto deste legado inscreve ‑se 
na nossa história comum, já que estará na base do nosso futuro 
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comum! Mais ainda, é a primeira vez que um valor fundamental 
como o “direito à proteção de dados pessoais”20 é implemen‑
tado e protegido num regulamento de alcance pan ‑europeu: 
um mesmo continente, uma única regulamentação. O futuro 
mostrar ‑nos ‑á que a intrusão crescente da tecnologia tornará 
mais atrativa a nossa cultura de proteção da vida privada.

………………………

Porque é que temos necessidade de um regulamento europeu 
sobre a proteção de dados?

Mas antes de melhorar, a situação piorou… Podereis colocar 
a questão: de onde provém esta ideia e por que razão estava 
eu tão decidida a que ela se concretizasse apesar dos ventos 
contrários? Para isso, devemos compreender a origem desta 
cultura de proteção da vida privada no seio da UE.

A Europa comum é a resposta a um século de guerras no 
continente. Sabemos bem que as guerras têm em pouca con‑
sideração os direitos das pessoas. É esta a razão pela qual os 
direitos constituíram a base sobre a qual os pais fundadores 
da União Europeia edificaram o seu projeto.

Em seguida, no início dos anos 90, os Estados ‑membros que 
acabavam de aderir à UE, ou de recuperar a sua liberdade 
e aguardavam pela adesão, saíam de regimes opressivos e 
totalitários. Os cidadãos destes países tinham naturalmente 
cultivado uma profunda desconfiança em relação a gover‑
nos intrusivos. A sua memória coletiva estava marcada pelas 
horríveis recordações da vigilância de massas. Em reação a 
estas inquietações, a UE adotou a Diretiva de 1995 sobre a 
proteção de dados.

20  consagrado no artigo 8 da carta dos Direitos Fundamentais da UE.
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………………………

a necessidade de reforma
Porém, à época, nem imaginámos que a revolução digital iria 
ganhar uma tal velocidade. 1995 era ainda a idade da pedra 
digital! No decurso das duas décadas seguintes, o mundo foi 
testemunha de um fluxo ininterrupto de inovações digitais e 
de novas tecnologias. Surgiram assim inúmeras modalidades 
de recolha de informações sobre as pessoas.

Mas a política e a revolução digital não obedecem às mesmas 
lógicas temporais. Em matéria de regulamentação, era impos‑
sível que as respostas seguissem o ritmo das novas tecnologias, 
o que desembocou numa nova vaga de desconfiança. Desta 
feita, era a ausência de controlo público que ameaçava minar a 
confiança dos cidadãos na economia digital e, por conseguin‑
te, a nossa capacidade de capitalizar os seus benefícios.

A confiança na economia digital desceu em flecha. As sonda‑
gens Eurobarómetro colocaram regularmente em evidência 
uma profunda desconfiança dos europeus em relação às apli‑
cações digitais. Em 2001, por exemplo, “70% dos europeus 
preocupavam ‑se com a utilização dos seus dados pessoais às 
mãos de empresas para fins distintos dos que tinham motiva‑
do a sua recolha”21. Algo devia, pois, ser feito! Caso contrá‑
rio, o motor do desenvolvimento da economia digital ficaria 
paralisado e coartaria a capacidade da Europa encontrar so‑
luções digitais para o milénio do digital por falta de investi‑
mentos. Esta desconfiança virar ‑se ‑ia inevitavelmente contra 

21 Eurobarómetro acerca das atitudes em relação à proteção dos dados e da iden‑
tidade digital na União Europeia (publicado em junho de 2011, trabalhos de campo 
realizados em novembro ‑dezembro de 2010).
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os governos que tivessem demonstrado a sua incapacidade de 
preservar os direitos fundamentais dos seus cidadãos.

Para evitar estas armadilhas, recorri a uma receita de sucesso 
que me era familiar e que eu tinha aperfeiçoado durante o 
meu mandato precedente como Comissária encarregue das 
telecomunicações: abertura do mercado interno, fim da bal‑
canização em 28 diferentes regimes, restauração da segurança 
jurídica para as empresas e, em simultâneo, estabelecimento 
de um quadro legal muito robusto para proteger os direitos 
das pessoas. Desta forma, foi possível atingir diversos obje‑
tivos. Os trâmites das empresas foram aligeirados e estas já 
não tinham que navegar em 28 regimes diferentes (com um 
ganho anual de 2,3 mil milhões de euros para as empresas 
europeias). Todos os cidadãos europeus obtiveram uma pro‑
teção sólida e credível (e não unicamente os residentes de um 
Estado ‑membro dotado previamente de um sólido regime de 
proteção de dados). Por fim, foi relançado o motor de cresci‑
mento da economia digital.

………………………

Da proposta à adoção: um longo e laborioso processo
Mas este resultado não foi fácil de alcançar. Os meus servi‑
ços finalizaram a proposta da Comissão em janeiro de 2012, 
apesar de uma feroz campanha de lobby visando evitar que a 
Comissão chegasse a um acordo de texto legal.

Foi então a vez de os colegisladores terem uma palavra a dizer. 
Em março de 2014, mais de dois anos passados, o Parlamento 
Europeu chegou a um acordo acerca da sua primeira versão. 
4.000 emendas estavam sobre a mesa, refletindo em grande 
parte os interesses do sector industrial e a forte influência do 
seu incessante esforço de lobby. Com apenas dez votos contra, 
os deputados europeus concederam um apoio retumbante à 
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minha proposta. Mas não se pense que 28 governos nacionais 
se entendem mais facilmente acerca de um texto comum do 
que 8 grupos políticos diferentes, 28 nacionalidades e 751 de‑
putados europeus. 620 deputados europeus falaram a uma só 
voz, enquanto 28 ministros se perderam na tradução.

O Conselho continuou a marcar passo por causa da cortina de 
fumo que evocava a necessidade de melhores leis no plano na‑
cional e as habituais inquietações quanto à aplicação das leis. 
Foi preciso que Edward Snowden minasse o resto da confian‑
ça que perdurava em matéria de confidencialidade de dados 
para que o Conselho caísse na conta de que tinha de pensar 
seriamente na proteção dos dados pessoais. As revelações de 
Snowden acerca da maior operação de vigilância sistemática à 
escala internacional de toda a história da humanidade incuti‑
ram um novo sentimento de urgência a este debate.

Contudo, ainda não se avistava o fim do túnel. Quando, em ju‑
nho de 2015, o Conselho chegou finalmente a acordo quanto a 
uma abordagem comum, o regulamento tinha nessa altura sido 
desfigurado por um excesso de isenções e por não menos de 36 
cláusulas de flexibilidade que lhe tinham esvaziado a sua subs‑
tância. Tinha sido tão suavizado que até mesmo os princípios 
centrais da diretiva de 1995 corriam o risco de serem diluídos.

Seguiram ‑se as negociações tripartidas. Nesse momento, ter‑
minara o meu último mandato como comissária e continuei 
a sentar ‑me no Parlamento Europeu. Sem voltar as costas às 
políticas favoráveis aos consumidores e às empresas, mantive 
a pressão e não cessei de transmitir um sentimento de urgên‑
cia aos colegas e aos meios de comunicação.

O Parlamento estava ainda representado nas negociações por 
um hábil relator (o eurodeputado Jan Philipp Albrecht), o que 
possibilitou levar um Conselho recalcitrante de volta a um 
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terreno de entendimento comum. E assim o braço de ferro 
institucional terminou exatamente onde tinha começado: o 
Conselho partiu tudo em pedaços, o Parlamento juntou de 
novo os cacos e a Comissão colou ‑os. Encontrou ‑se um equi‑
líbrio e foi selado um acordo histórico22.

………………………

o acordo final: os dados pessoais voltam a ser “pessoais”
Não é uma surpresa que este acordo histórico tenha exigido 
necessariamente um compromisso. Mas podemos estar muito 
orgulhosos do resultado final que, como foi antes sublinhado, 
responde às necessidades das empresas e dos cidadãos na era 
digital. Examinemos agora a forma como este regulamento 
vos torna de novo senhores dos vossos dados pessoais.

Primeiro do que tudo, garantirá que você e qualquer outro cida‑
dão da União Europeia desfrutem do mesmo nível elevado de 
proteção – sem se limitar àqueles que têm a sorte de residir num 
Estado ‑membro onde já se davam anteriormente garantias sóli‑
das. O princípio do consentimento claro e positivo é, por con‑
seguinte, a pedra angular do atual regulamento e deverá passar 
por um passo ativo no interesse do utente. Mais ainda, não só 
uma pessoa terá um acesso facilitado aos seus próprios dados 
pessoais, como também, para mudar de serviços terá igualmen‑
te a possibilidade de os transferir mais facilmente (“portabilida‑
de de dados”). Por exemplo, a passagem de um fornecedor de 
e ‑mail para outro já não implicará a perda de todos os antigos 
e ‑mails pessoais. A partir de agora, quando os dados pessoais 
de alguém forem pirateados, a pessoa será avisada. Por outro 
lado, as novas regras reconhecem o assim chamado “direito 

22 convém assinalar que foi a primeira vez que um processo legislativo europeu foi 
documentado numa longa ‑metragem, intitulada “Democracy – im rausch der Daten”. 
Foi nomeada para o prémio do cinema alemão de 2016 na categoria de “melhor 
documentário”.
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ao esquecimento”. Isto significa que poderemos solicitar que 
apaguem os nossos dados pessoais – se, por razões legítimas, já 
não se justificar ou for necessário conservá ‑los (por exemplo, 
no âmbito de uma obrigação contratual ou legal).

O regulamento diz ‑vos respeito a vós, mas também aos vossos 
filhos: circundados por uma tecnologia cada vez mais invasi‑
va, beneficiam assim de uma proteção legal. A partir de agora, 
e enquanto não tiverem atingido uma determinada idade (13 
a 16 anos, de acordo com cada Estado ‑membro), será neces‑
sário terem autorização dos pais para abrir uma conta, por 
exemplo nas redes sociais como Facebook ou Instagram. Ao 
tornarem as pessoas senhoras dos seus próprios dados, estas 
medidas edificarão e reforçarão a confiança do consumidor 
na economia digital. A Europa estará assim melhor apetrecha‑
da para abraçar o seu futuro digital.

………………………

Qual é, então, a próxima etapa? Se a Europa quiser liderar a 
era digital e não lhe ficar submetida, deveríamos apressar ‑nos 
a ocupar o topo do digital. É uma questão de preservação da 
nossa independência neste domínio, que está inextricavelmen‑
te ligada à nossa soberania mais alargada e à nossa capacidade 
de participar na redação das regras para o milénio digital. As 
novas disposições em matéria de proteção de dados consti‑
tuem um excelente trampolim para tais iniciativas. A Europa 
elabora normas para continuar a avançar na estrada digital que 
se abre diante de nós. Por exemplo, as nossas novas regras 
serão igualmente aplicáveis às empresas que têm sede fora da 
UE, mas fornecem serviços no seio da UE. Com multas que 
podem atingir 20 milhões de euros ou 4% do volume global 
de negócios – a que for maior  ‑, a Europa dá a conhecer que 
não está nisto de ânimo leve: quem quiser brincar no nosso 
recreio deve observar as nossas regras! Mas não temos tempo 
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de ficar com os nossos louros. Se quisermos que a nossa in‑
fluência perdure, temos em seguida que nos concentrar em 
alcançar um autêntico mercado único digital na Europa.

Para jogar taco a taco com os melhores, a única solução para 
a Europa consiste em colocar em comum os seus recursos 
e conhecimentos. Ela deve assim harmonizar os 28 quadros 
nacionais num único regulamento, em todos os domínios que 
impedem as empresas de beneficiar plenamente do mercado 
único e que geram custos suplementares para os consumi‑
dores. A adoção do regulamento augura um bom ponto de 
partida, garantindo que as novas iniciativas não continuarão a 
ser edificadas sobre as areias movediças da regulamentação. A 
partir de agora, desafiarão a passagem do tempo repousando 
sobre sólidos fundamentos.

Demonstrámos que conhecemos a receita do sucesso. Só fal‑
ta a implementação. Se formos capazes de formular regras 
globais mais justas e de reforçar a soberania digital da UE, 
podemos enfrentar a revolução digital com a ambição de a 
modelar. É uma visão da Europa que gostaria de legar à pró‑
xima geração.
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«(…) o amor tem necessidade também de organização enquanto 
pressuposto para um serviço comunitário ordenado. (…) no seio da 
comunidade dos crentes não deve haver uma forma de pobreza tal que 
sejam negados a alguém os bens necessários para uma vida condigna». São 
duas de outras recomendações deixadas por Bento XVI, na sua primeira 
Carta Encíclica Deus Caritas Est (20), sobre como deve a Igreja praticar 
a caridade. Organização, para que ninguém, com alguma necessidade, 
fique sem ajuda por a comunidade não conhecer a sua existência, é isto 
que pede o Papa Emérito. Também “um serviço comunitário ordenado” 
não deve limitar-se a resolver as carências imediatas sem se preocupar, 
simultaneamente, com as causas que estão na origem delas. Quando 
assim sucede não se pratica a caridade, mas um assistencialismo que a 
ninguém salva.

Os Observatórios Sociais da Pobreza são uma oportunidade para alcançar 
o conhecimento dos diferentes tipos de pobreza e das suas causas. Os 
grupos paroquiais de ação social e outras instituições sociais da Igreja 
não podem dispensar-se de utilizar este Manual, não só por ser um 
instrumento social incontornável, mas porque a relação de proximidade 
permite vencer a barreira que ainda existe entre a estatística e a realidade.

A consciência social portuguesa passará a ser bem diferente e maior a 
vontade de erradicar a pobreza se os atendimentos de proximidade 
existentes no nosso país se decidirem a criar os Observatórios Sociais da 
Pobreza.

Eugénio Fonseca
Presidente da Cáritas Portuguesa
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