
“A Continuidade das Descontinuidades dos sem-abrigo em Portugal.” 
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A integração de pessoas sem-abrigo* (tipologia proposta pela Federação Europeia de 

Serviços para Pessoas Sem Abrigo (FEANTSA) e utilizada por outros países europeus) é um dos 

presentes desafios no âmbito das políticas sociais (Declaração dos Direitos dos Sem abrigo - 

FEANTSA; Resolução da Assembleia da República n.º 45/2016; Estratégia Nacional para a 

Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo (ENIPSA) 2017-2023; Grupo de 

Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia - Plano de Ação 2017-2018).  

Decorrida a primeira Estratégia Nacional, e em vigor a segunda, as medidas têm 

respondido às necessidades reais das pessoas em situação sem abrigo e resultado em 

mudanças efetivas e eficazes? Este é um fenómeno social com fim? 

Uma em cada cinco pessoas está em risco de pobreza correspondendo a 25% da 

população nacional. Sabendo que há cerca de 3400 pessoas sem teto nem casa em Portugal 

Continental (Jornal de Notícias, 23-11-2018), o número pode ser maior porque outros/as estão 

em “risco de situação sem-abrigo”. 

Só em Lisboa, estão identificados 644 casos. Se muitos dos problemas dos sem-abrigo 

estão associados a patologia psiquiátrica e adições, o maior é a pobreza. 

O Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou 

como meta “deixar de ter pessoas na rua até 2023”. Será que se tornará possível? 

O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Doutor Vieira da Silva 

adiantou que são "múltiplas e variadas" as causas que levam "mulheres e homens à situação 

de sem-abrigo", admitindo que o combate a este fenómeno é uma "batalha sem fim" (Lusa, 

27-2-2018). Depois de um ano de implementação da II Estratégia Nacional de Integração de 

Pessoas Sem-Abrigo, o próprio comentou que não é fácil mostrar resultados. 

 

 

 

 

____________ 

*“Considera-se pessoa sem-abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, 
idade, sexo, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre sem 
teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local 
precário, ou sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito.” 
(ENIPSA, 2009). 



Sabendo que esta estratégia tem dezenas de medidas entre as quais sobressai a aposta 

no acesso dos sem-abrigo a uma habitação permanente torna-se desafiante para os dezanove 

Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-abrigo (NPISA), incluindo o município da Figueira  

da Foz, dar prioridade ao alojamento permanente através da metodologia de “casa primeiro” -

housing first, para posteriormente se desencadearem as respostas na área social, saúde, 

emprego/formação e facilitar a sua integração sociocomunitária. 

No entanto, e segundo notícias recentes (Público, 15-11-2018), as associações do 

sector queixam-se de estagnação e desinvestimento. Há iniciativas paradas a meio e outras 

que não chegaram a sair do papel. Fruto deste desinvestimento, João Marrana (ex 

coordenador do NPISA e do Programa Municipal para a Pessoa Sem Abrigo (PMSA) de Lisboa) 

tem a perceção de que a população sem abrigo aumentou em Lisboa: “Zonas que não tinham 

pessoas na rua como Benfica, Campo de Ourique, Graça, começam a ter.” 

 Foram atribuídas casas a apenas 80 pessoas quando era estimado que em 2018 

houvesse 150 casas disponíveis para integração de pessoas em situação sem-abrigo.  

O que mais tem de ser feito? O que está a falhar? É um facto que quanto mais tempo 

uma pessoa está na rua, mais difícil é retirá-la de lá. 

O Presidente da República e o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

assumiram a eliminação deste fenómeno como um desígnio social e apesar da Estratégia 

assentar num conjunto de princípios orientadores, dos quais se destaca a Consagração dos 

direitos de cidadania, há um caminho muito longo a percorrer para a redução deste drama até 

2023. 
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