
Sem-Abrigo 

Várias são as campanhas que mobilizam atenções e esforços para combater a 
problemática das pessoas sem-abrigo. Mas a verdade é que, apesar de a Europa ser 
globalmente considerada uma sociedade rica, este problema continua a ser de difícil 
resolução e estará a piorar em alguns países europeus.  

De acordo com um relatório da União Europeia de 2009, 38% das pessoas que estão 
em risco de pobreza gastam mais de 40% do seu rendimento líquido com a habitação 
- mais do dobro que a população em geral. O relatório também revela que o número 
de pessoas que dormem na rua ou que não têm alojamento tem aumentado em alguns 
países. Situação essa que tem por causa, em parte, a actual conjuntura económica. 

Especialistas apontam vários factores para que qualquer pessoa seja susceptível de 
se tornar uma pessoa sem-abrigo, nomeadamente, mudanças súbitas, problemas 
financeiros e pessoais provocados por divórcio, morte, doença mental, dependência, 
acesso limitado à habitação e ao emprego são as principais causas. 

Em Portugal, mais de duas mil pessoas não têm casa ou vivem em centros de 
alojamento temporário. Os números divulgados pelo Instituto de Segurança Social 
revelam que a maioria destes sem abrigo são homens, portugueses e com idades 
entre os 30 e os 49 anos. 

Nos anos 90, o Programa Especial de Realojamento resolveu alguns problemas de 
habitação de milhares de famílias, que viviam em barracas e em condições de 
habitação degradadas durante décadas. 

Em Portugal, há alguns projectos e instituições que ajudam a combater esta realidade, 
como “Casas Primeiro” (Housing First), um projecto-piloto em desenvolvimento desde 
2009 e que é uma das medidas previstas na Estratégia Nacional para a Integração das 
Pessoas Sem-Abrigo 2009-2015. Lançado inicialmente em Lisboa, este programa 
inverte o processo normal de conquista destas pessoas para as retirar da rua ao 
conceder-lhes primeiro uma habitação digna, trabalhando depois o plano de 
autonomização. 

 
No âmbito do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, a FEANTSA - 
Federação Europeia das organizações nacionais que trabalham com as pessoas sem-
abrigo - lançou uma campanha a nível europeu chamada “Ending Homelessness”. A 
Campanha pretende alertar para este problema que só pode ser resolvido através de 
um esforço concertado com estratégias integradas, evitando as medidas de curto 
prazo. 

Várias organizações portuguesas fazem parte da FEANTSA, como a A.M.I./Fundação 
Assistência Medica Internacional, CAIS, Junto Diocesana do porto (A.C.I.S.J.F), 
Movimento ao Serviço da Vida, Santa Casa da Misericordia de Lisboa, Serviço Jesuíta 
aos Refugiados e Serviços de Assistência Organizaçoes de Maria (SAOM). 
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