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Diagnóstico dos Sem-Abrigo 

 

Introdução 
Será importante primeiro que tudo salientar que o Diagnóstico que aqui se apresenta, decorre 

da reflexão gerada em torno da atualização do Diagnóstico Social do concelho de Setúbal no 

âmbito da Rede Social de Setúbal. Este foi, digamos, o primeiro “alerta” para a pertinência de 

se construir um diagnóstico setorial no âmbito da temática dos Sem-abrigo, procurando reunir 

um conjunto de dados e sistematizar informação neste domínio.  

Paralelamente surgiu como importante enquadramento e reforço a Estratégia Nacional para a 

Integração de Pessoas Sem-abrigo 2009-2015, que “decorre, em primeiro lugar, da tomada 

de consciência da existência de um problema e da insuficiência de conhecimento atualizado 

sobre o mesmo” (Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-abrigo, 2009:6). 

Este documento veio pela primeira vez no contexto nacional, apresentar um conceito de 

pessoa sem-abrigo, avançando expressamente a necessidade de diagnósticos locais sobre 

esta matéria.  

No âmbito da Estratégia Nacional-ENIPSA, foi prevista a aplicação de um inquérito por 

questionário à população sem-abrigo em praticamente todos os Concelhos do país. 

Originalmente este questionário destinava-se a ser preenchido diretamente pelas próprias 

pessoas sem-abrigo, sinalizadas ou que estivessem a ser apoiadas no âmbito dos NPISA – 

Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo1 ou de organizações com intervenção 

nesta matéria.  

Contudo, por motivos sobretudo relacionados com os prazos de aplicação do questionário, e de 

introdução dos dados obtidos numa base de dados e sua comparação a nível nacional, no 

concelho de Setúbal o preenchimento foi sobretudo garantido pelas entidades com intervenção 

ao nível das pessoas Sem-abrigo a partir da informação fornecida pelas próprias pessoas sem-

abrigo, ou pela que constava dos processos e registos internos das organizações em causa. 

Significa por isso que alguma da informação solicitada no questionário e, portanto na base de 

dados, se revelou indisponível ou inexistente.  

Outro aspeto a ter conta na leitura dos resultados obtidos prende-se com as possibilidades de 

resposta consideradas no próprio questionário, onde determinadas perguntas surgem 

confinadas a um conjunto de respostas. Este constrangimento fez-se sentir sobretudo na 

                                                
1 A Estratégia Nacional define um Modelo de Intervenção e Acompanhamento que pressupõe a articulação e 
compromissos das diferentes entidades, contemplando para isso a constituição de um Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem Abrigo – NPISA. A constituição do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Setúbal, 
adiante designado por NPISA de Setúbal, foi aprovada por unanimidade, no plenário do CLAS realizado a 31 de março 
de 2010. 



 

Diagnóstico Social da Rede Social de Setúbal – Sem Abrigo Página 2 de 42 

pergunta relativa às Necessidades de Apoio, notando-se a ausência das questões relacionadas 

com a habitação como resposta possível.  

Por outro lado, convém igualmente referir que alguns dos casos inscritos na base de dados se 

referem a situações diferenciadas, correspondendo a situações efetivas de sem-abrigo, mas 

também a situações em risco que se encontravam no momento de aplicação do questionário 

(maio de 2010) a ser acompanhadas ao nível do Rendimento Social de Inserção - RSI e 

haviam sido sinalizadas como situações na eminência de se puderem vir a tornar a curto prazo 

em situações efetivas. 

Convém portanto destacar que as situações efetivas se referem a todas as que se integravam 

no conceito inscrito na Estratégia Nacional que considera enquanto 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; 

• Sem casa – encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito 

Enquanto situações de "Risco de Sem Abrigo" , consideraram-se os casos em que o 

alojamento atual se referia a "casa de amigos, familiares", "alojamento de emergência"2 ou "em 

casa própria", não passíveis de integrar o conceito de sem-abrigo patente na ENIPSA.  

Deste modo, a constatação de que os resultados obtidos a partir do questionário aplicado se 

referiam a situações diferentes, levou a que sempre que se revelou pertinente e possível foi 

efetuada a análise da situação efetiva e de risco de sem-abrigo de forma diferenciada.  

Os resultados da base de dados concelhia que obtivémos a partir da aplicação do questionário, 

detém assim simultaneamente uma fragilidade e riqueza. Fragilidade por não constituir uma 

radiografia totalmente fiel à realidade da população efetivamente sem-abrigo em Setúbal pelos 

dados que se encontram em falta; uma riqueza por reunir alguns dados sobre pessoas que se 

encontram em risco de se tornarem sem-abrigo e nos permitirem identificar estratégias 

possíveis de prevenção e antecipar necessidades de intervenção. 

Colaboraram no fornecimento de dados, as seguintes Instituições públicas e privadas que 

intervêm junto da população Sem-abrigo na cidade de Setúbal: 

• Serviço local de Ação Social  

• Centro Distrital de Segurança Social 

• Associação C.A.S.A. 

• Cáritas Diocesana de Setúbal 
                                                
2 Em anexo encontram-se especificados todos os tipos de alojamento de emergência considerados na Estratégia 
Nacional para a Integração de Pessoas Sem-abrigo 2009-2015 
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• LATI – Liga dos Amigos da Terceira Idade 

• O Sonho 

• APACCF – Associação de Professores e Amigos das Crianças do casal das Figueiras 

• Centro Comunitário de São Sebastião 

• Associação Baptista Shalom  

Responderam ao questionário sete destas Instituições, tendo sido sinalizados 241 casos 

através dos questionários validados. De acordo com a distinção feita anteriormente, 91 casos 

referem-se a situações efetivas e 120 a situações em risco de sem-abrigo. 

De salientar que em 22 casos não existiam informações suficientes para diferenciar situações 

efetivas e de risco. Assim sendo, foram consideradas na análise um total de 211 casos, quando 

se procedeu a uma análise diferenciada.  

Para que seja possível situar os dados obtidos no Concelho no contexto mais vasto da 

Península de Setúbal, apresenta-se de seguida o número de Pessoas em situação efetiva de 

sem-abrigo em 8 dos Concelhos da Península:  

Figura 1 - Nº de pessoas em situação efetiva de sem-abrigo segundo Concelho de 

residência 

 

O gráfico apresentado identifica o concelho de Setúbal como o segundo mais relevante em 

termos de número de pessoas sem-abrigo no território da Península de Setúbal, reforçando a 

importância estratégica da conhecer e monitorizar o fenómeno no Concelho. 

Este Diagnóstico surge assim como uma necessidade, já identificada no âmbito da Rede Social 

de Setúbal mas também da Estratégia Nacional e do NPISA de Setúbal. Para além de recorrer 

aos dados obtidos a partir do questionário mencionado, procurou-se integrar na sua estrutura e 

conteúdo as experiências e conhecimentos dos agentes de intervenção nesta matéria. Deste 
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modo, o Diagnóstico em causa, surge da permanente procura em articular as duas 

“realidades”, revelando proximidades e “distâncias”.  

 

Análise dos resultados do workshop Sem-Abrigo 

Conforme se salientou previamente, “Sem-abrigo” configurou uma das temáticas prioritárias 

identificadas em sede de Sessão Plenária do CLAS, considerando a sua importância no quadro 

do Diagnóstico Social do Concelho. 

Neste âmbito foi realizado um Workshop a 24 de janeiro de 2011, que contou com a 

participação de um conjunto de 11 entidades parceiras do NPISA de Setúbal. A metodologia 

utilizada foi a “Nuvem de Problemas”, acordada em Sede de Núcleo Executivo do CLAS e, 

utilizada em todos os Workshops realizados no âmbito do processo de construção do 

Diagnóstico Social da Rede Social de Setúbal. 

Os/as participantes identificaram e pontuaram os problemas/potencialidades de acordo com a 

importância que lhes atribuíram, tendo sido identificadas cinco unidades temáticas (nuvens), a 

saber: 

• Dimensões do Problema 

• Saúde 

• Respostas Sociais 

• Infraestruturas e Equipamentos 

• Trabalho em Rede / Parceria 

 

No quadro que se segue encontram-se representadas as Nuvens, bem como os 

problemas/potencialidades pontuados. Será importante realçar que foram mencionadas 46 

outras questões que não foram pontuadas. 

 

Nuvem /Problema/Potencialidade Pontos Score 

Saúde 10 18,0 

(-) E uma população com doença mental associada  4 7,2 

(-) Ausência de respostas ao nível da saúde mental  2 3,6 

(-) Ausência de recursos para o tratamento do alcoolismo  2 3,6 

(-) Alcoolismo  1 1,8 

(-) Dificuldade de Inscrição e adesão aos cuidados de saúde primários  1 1,8 

Respostas Sociais 13 23,5 

(+) Instituições de apoio  7 12,7 
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(-) Insuficiência de recursos financeiros nos apoios a esta pop.  4 7,2 

(-) Burocracia e falta de apoio financeiro às entidades que tentam dar 
resposta  

1 1,8 

(-) Deficientes respostas  1 1,8 

Trabalho em Rede /Parceria 9 16,2 

(+) Trabalho em parceria  4 7,2 

(+) Articulação interinstitucional  3 5,4 

(+) Estratégia Nacional para as Pessoas Sem-abrigo  1 1,8 

(+) Existência de um NPISA  1 1,8 

Dimensões do Problema 9 16,2 

(-) É um problema multidimensional  3 5,4 

(-) Abandono (familiar, social, pessoal)  2 3,6 

(-) Várias problemáticas em simultâneo  2 3,6 

(-) Diferentes problemáticas associadas  1 1,8 

(-) Desemprego (consumos psicotrópicos, álcool, má alimentação, roubos, 
crimes) 

1 1,8 

Infraestruturas e Equipamentos 14 25,3 

(-) Carência de equipamentos de emergência  6 10,9 

(-) Ausência de resposta de ocupação/inserção para pop. Sem-abrigo  3 5,4 

(-) Ausência de respostas imediatas de acolhimento 2 3,6 

(-) Ausência de resposta de alojamento  1 1,8 

(-) Carência de instituições de acolhimento de emergência  1 1,8 

(-) Falta de um equipamento para respostas de emergência: alimentação e 
saúde  

1 1,8 

Total 55 99,2 

 

Analisando os resultados deste Workshop podemos constatar que, mais de 25% das questões 

se referiram a carência de equipamentos para suprimento de necessidades básicas, 

principalmente de alojamento, mas também de alimentação, higiene e ocupação/ inserção. De 

referir ainda que, as questões de saúde, principalmente relacionadas com saúde mental e 

alcoolismo, foram igualmente muito identificadas, salientando-se as carências existentes e 

dificuldade em inserir esta população nas respostas disponíveis localmente. 

Cerca de 29% das questões identificadas referiam-se a potencialidades, destacando-se a 

existência de instituições de apoio, o trabalho em rede e parceria, bem como a importância da 

ENIPSA e a sua implementação local. 

Ainda que tenha sido definido um grupo de trabalho e ter sido realizado um Workshop 

específico para abordar as questões da população sem-abrigo no Concelho, a problemática foi 
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identificada noutros Workshops referentes a diferentes problemáticas (Ação social, Violência e 

Dependências), o que reflete também a multidimensionalidade do problema. 

A análise a seguir apresentada remete para as nuvens identificadas e, problemas 

/potencialidades nelas inscritos. 

 

 

Dimensões do Problema (9) 

No âmbito desta unidade temática, foram identificadas um conjunto de ideias e perspetivas que 

se distinguem por abordar diferentes domínios. Algumas referem-se sobretudo a perspetivas 

sobre o fenómeno, sobre caraterísticas das pessoas sem-abrigo e, outras referem-se 

sobretudo a aspetos no domínio da intervenção técnica sobre este fenómeno. 

Quando foi solicitado aos participantes do workshop que priorizassem as ideias identificadas 

votando-as, todas as que foram votadas se referem a aspetos relacionados com o fenómeno e 

problemáticas associadas à população sem-abrigo: 

• (-) É um problema multidimensional (3) 

• (-) Abandono (familiar, social, pessoal) (2) 

• (-) Várias problemáticas em simultâneo (2) 

• (-) Diferentes problemáticas associadas (1) 

• (-) Desemprego (Consumos psicotrópicos, alcool, má alimentação, roubos, crimes) (1) 

Existem dois aspetos importantes a reter relativamente às ideias nomeadas. Um dos aspetos 

refere-se ao fato de todas estas ideias se tratarem de problemas, uma vez que foram 

enunciadas com (-). Por outro lado, verifica-se que a maioria destas ideias enuncia uma 

questão central, ainda que expressa de forma ligeiramente diferente, de que este se trata de 

um fenómeno multidimensional associado a diferentes problemáticas.  

O fato destas ideias terem sido encaradas enquanto problemas poderá estar relacionado com a 

complexidade atribuida e inerente a um fenómeno multidimensional e, portanto também à 

forma de análise e intervenção sobre este.  

Convém referir que esta perspetiva de multidimensionalidade do fenómeno, vai ao encontro de 

grande parte das pesquisas que mais recentemente têm vindo a ser desenvolvidas nos países 

europeus, em que “(…) a análise e interpretação da problemática dos sem-abrigo está cada 

vez menos assente numa linearidade causal explicativa, centrada nas características 

individuais dos sem-abrigo. De facto, cada vez mais se encara como um fenómeno relacional e 

multidimensional, em que os fatores explicativos constituem uma cadeia de causas (aparentes, 
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imediatas, intermédias, últimas) e consequências (mais individuais ou mais estruturais) e onde 

é premente desenvolver abordagens multidisciplinares que tenham em conta diferentes escalas 

(micro, meso e macro)”. (Estudo dos Sem-Abrigo – Tências dos estudos a nível europeu e 

balanço da situação em Portugal, 2005:42) 

E quando se fala em fenómeno multidimensional, referimo-nos a um conjunto de causas que 

conduzem a situações de sem-abrigo e em que “intervêm fatores económicos, sociais, 

familiares e biopsicológicos” (Pimenta,1992:24), tal como se encontra expresso em algumas 

das ideias dos participantes do workshop.  

Não obstante, ainda que tenha predominado uma “visão” multidimensional entre os/as 

participantes, verificou-se em paralelo a associação direta a problemáticas muito específicas, 

algo que se registou não apenas nesta núvem mas nomeadamente na núvem “Saúde” como se 

poderá perceber posteriormente.  

Estas referências poderão eventualmente incidir sobre preocupações específicas dos/as 

técnicos/as e suas áreas de atuação, ou por outro lado a áreas consideradas de intervenção 

prioritária (por corresponderem a áreas a “descoberto” em termos de respostas existentes no 

Concelho, ou pela “dimensão” de determinadas problemáticas justificar níveis de intervenção 

muito diferenciadas). 

Entre todas as ideias reunidas na núvem que nos encontramos a analisar, foi apontado o 

“Abandono (familiar, social, pessoal)”, ou ainda Desemprego e Ausência de enquadramento 

familiar como problemáticas associadas às pessoas sem-abrigo e, portanto, constituindo 

razões que conduziram às situações identificadas. 

Razões que conduziram à situação de sem-abrigo  

Procurando “confrontar” estas perceções com os dados recolhidos a partir do questionário 

aplicado em 2010 no concelho de Setúbal através de uma pergunta de resposta múltipla, 

verifica-se que em 30% (N=70) as razões Financeiras/dívidas foram as respostas mais 

apontadas, seguindo-se depois as Causas pessoais (26%, n= 61), a Perda de emprego (25% 

n=59) e a Rutura ou conflito familiar (19% n=44). Sublinhamos que as Causas pessoais se 

referem sobretudo, segundo foi enunciado no questionário em causa, a necessidades de apoio 

/ problemas aditivos/ de saúde.  

 

Figura 2. – Distribuição da população sem-abrigo segundo Razões para a Situação Atual 
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Verificou-se igualmente que existem algumas diferenças entre as pessoas que se encontram 

efetivamente em situação de sem-abrigo e aquelas que se encontram em risco. Como se 

tratam de situações que se destinguem, optou-se por analisá-las separadamente, dando conta 

das diferenças e semelhanças detetáveis.  

Como é possível perceber a partir do gráfico apresentado seguidamente, a Perda do 

emprego/desemprego (24% n=37), Razões Financeiras/dívidas (19% n=30) e Rutura/ conflito 

familiar (18% n=28) foram as razões mais determinantes entre as pessoas que se encontram 

efetivamente em situação de Sem-abrigo. 

Nestas situações parece existir uma correlação entre algumas das problemáticas associadas 

pelos participantes do Workshop e as razões com maior predominância, se se considerar que 

as ruturas ou conflitos familiares poderão corresponder ou conduzir a situações de “abandono” 

e de “ausência de enquadramento familiar” como foi referido pelos/as participantes.  

Figura 3. – Distribuição da população sem-abrigo segundo Razões para a Situação atual 

e Situação Atual 
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Se se procurar fazer uma leitura mais transversal seguindo a perspetiva de 

multidimensionalidade do fenómeno referida anteriormente, é possível encontrar algumas 

relações entre as razões mais apontadas neste contexto. Isto é, se se tiver em conta que na 

sociedade moderna o trabalho é a principal fonte de integração social, a sua “(…) perda 

significa a rutura de um papel social, sinónimo de inutilidade e por consequência, de uma 

identidade social e familiar.” (Estudo dos Sem Abrigo- Os Sem Teto – realidades (in)visíveis, 

2005: 74) 

A perda de emprego pode portanto, condicionar não apenas a situação financeira que daí 

decorre, mas afetar todo o enquadramento de relações familiares e sociais dificultando-as ou 

mesmo inviabilizando-as. Por outro lado, esta “quebra” da identidade social e familiar ou a sua 

insustentabilidade, poderá ela própria dificultar a reintegração “profissional” e laboral levando a 

que os indivíduos não procurem novamente emprego. Perceber que não se procura trabalho 

por não se possuir condições nem físicas nem mentais para a obtenção e manutenção de um 

emprego, é uma realidade que muitas pessoas sem-abrigo se confrontam no seu quotidiano. 

Aliado à não resolução dos problemas de saúde, a falta de apoio institucional, a 

inacessibilidade aos centros de emprego e a ausência de motivação (resignação, a perda de 

hábitos de trabalho). Para além disso, a não satisfação das necessidades mais básicas 

(alojamento, alimentação e higiéne) não permitem aos indivíduos a procura de um emprego 

(Estudo dos Sem-Abrigo – Síntese e Recomendações,2005: 13). 

Especificamente no que se refere às situações em risco de sem-abrigo, como é possível 

perceber pelo gráfico anterior, a Perda de emprego/Desemprego (11% n=16) não se assume 

aqui de forma tão imperativa, fazendo-se sobetudo realçar as Causas pessoais (29% n=43) e 

as razões Financeiras/dívidas (26% n=38).  
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Como se referiu previamente as Causas pessoais referem-se à necessidade de apoio/ 

problemas aditivos e ou a a problemas de saúde. Ainda que muitos elementos e realidades 

distintas possam ter integrado esta opção de resposta, se se tomar em linha de conta os 

resultados obtidos relativamente à atividade atual (ver página 15), será possivel estabelecer 

alguma relação com as respostas Sem atividade por Doença crónica / deficiência. Ou seja, em 

algumas situações a referência a Causas pessoais poderá remeter especificamente para 

problemas de saúde.  

É possível igualmente notar que entre os casos e situações que se encontravam na altura 

numa situação de risco, cerca de 29% (n=43) das situações se deveram ao conjunto de razões 

de ordem Financeira/dívidas e Despejos por falta de pagamento de renda ou prestação. Este 

elemento poderá apontar para algumas perspetivas recentes que nomeiam a atual crise 

financeira como um fator agudizante da precariedade económica das famílias e indivíduos, 

podendo levar a que muitos se vejam impossibilitados de suportar os custos relacionadas com 

a habitação/alojamento em que se encontram e conduzir consequentemente a um acréscimo 

de situações de sem-abrigo. Adicionalmente, poderá explicar também um acréscimo da 

necessidade de apoio institucional que não se limita ao apoio ao nível do alojamento, mas a 

todo um conjunto de necessidades relacionadas nomeadamente com alimentação, roupa e 

saúde, mas também com, digamos, gestão financeira.   

As respostas à pergunta do questionário que pretendia identificar quais as principais 

necessidades de apoio em cada caso identificado, vêm revelar a importância do apoio e da 

intervenção ao nível do emprego/ocupação (24% n=79), mas também precisamente ao nível 

dos aspetos financeiros e dívidas (19% n=62). Deste modo, parece revelar-se aqui que este 

aspeto deverá ser colocado “em lugar central” na reflexão e planeamento da intervenção no 

âmbito dos sem-abrigo no Concelho, quer no que se refere ao acompanhamento quer ao nível 

da prevenção.  

Paralelamente, procurando retomar algumas das ideias partilhadas no workshop referido, 

existiram, como se disse, algumas ideias que não tendo sido pontuadas, revelaram perceções 

sobre o fenómeno em causa e elementos destacados enquanto dimensões do fenómeno. 

Existiram nomeadamente referências a caraterísticas específicas associadas à população sem-

abrigo do Concelho, que será importante ter em conta. 

Nacionalidade 

No workshop referido, a população sem-abrigo foi associada por alguns/mas participantes com 

fenómenos de imigração . 

• (-) Imigração (0) 

• (-) Imigração (de outras culturas) (0) 
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Ainda que não se encontre disponível a informação sobre a origem para todos os casos 

identificados a partir do questionário aplicado, efetivamente o número de imigrantes entre a 

população sem-abrigo no concelho de Setúbal é muito residual, predominando claramente a 

nacionalidade portuguesa. 

Apenas 7% (n=13) se referem a pessoas oriundas de países africanos e 4% (n=7) dos 

denominados países de Leste, eliminando, de fato, a relevância de imigrantes entre a 

população sem-abrigo identificada no Concelho. Convém também destacar, que esta realidade 

é transversal às situações efetivas e em risco de sem-abrigo.  

Sexo 

Ainda que não tenha sido feita qualquer referência no Workshop sobre a distribuição de género 

entre esta população, será importante analisar os dados que se obtiveram a partir do 

questionário referenciado para que seja possível caraterizá-la.  

A partir do gráfico apresentado é possível perceber que se verifica uma ligeira supremacia do 

número de Homens (58% N=136) entre as situações identificadas. Deste modo, os dados 

obtidos não permitem propriamente concluir que este seja um fenómeno de género, uma vez 

que se regista uma relativa distribuição de respostas.  

Fig.4 – Distribuição da população sem-abrigo segundo Sexo 

 

Contudo, se se diferenciar as situações efetivas das situações em risco, nota-se de imediato 

que o número de Homens nas situações efetivas de sem-abrigo é elevado (76% n=69), 

confirmando um pouco a perceção frequente que associa este fenómeno ao sexo masculino. 

Paralelamente percebe-se também que o número de Mulheres nas situações em risco (74% 

n=64) é muito superior ao de situações efetivas (26% n=22).  
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Fig. 5 - Distribuição das Pessoas Sem-abrigo segundo Sexo e Situação Atual 

 

A distribuição entre número de Homens (47% n=56) e Mulheres (53% n=64) nas situações em 

risco, deixa a descoberto uma crescente vulnerabilidade das mulheres em relação às situações 

sem-abrigo. Vulnerabilidade que também se encontra patente quando se introduz a análise da 

Tipologia do agregado familiar.  

Tipologia do agregado familiar 

O questionário aplicado permitiu perceber que a maioria das situações identificadas se referem 

a indivíduos isolados, isto é, que vivem sózinhos sem crianças a cargo (50% n=115). Em 

contrapartida, cerca de um terço detinha crianças a cargo (Casais com crianças e pessoas 

sozinhas com crianças) (31% n=71). 

Se por outro lado, se analisar as diferenças e semelhanças entre situações efetivas e em risco 

de sem-abrigo considerando também o sexo dos indivíduos, revela-se a clara primazia dos 

Homens Sozinhos sem crianças” nas situações efetivas (83% n=50), bem como nas situações 

em risco de sem-abrigo (87% n=34). 
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Fig.6 - Distribuição da população em situação efetiva de sem-abrigo segundo Sexo e 

Tipologia do agregado familiar 

 

Fig.7 - Distribuição da população em situação de risco de sem-abrigo segundo sexo e 

tipologia do agregado familiar 

 

No que se refere especificamente às pessoas que se encontravam em risco de sem-abrigo, 

será interessante destacar que as Mulheres sobressaem claramente nas situações de Casal 

com crianças (79% n=26) e em segundo lugar as Mulheres Sozinhas com crianças (75% 

n=15). 
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Esta situação poderá relacionar-se com o fato de ser o elemento feminino do casal que na 

maior parte das situações socilita apoio às organizações e, por conseguinte, ser o titular do 

processo de acompanhamento social. 

Na figura que ilustra estes dados (ver Figura 7), evidenciam-se também entre as Mulheres as 

situações que se referem a Outro tipo de Agregado. Ainda que não tenhamos dados 

especificos que nos permitam identificar claramente a que agregados se referem, poderá 

colocar-se a hipótese de se referirem a situações de pessoas que residem em casas de 

familiares e amigos.  

Este aspeto permite identificar perfis diferenciados de Sem-abrigo e de pessoas em risco de 

sem-abrigo, que importará tomar em linha de conta no planeamento da prevenção e 

intervenção neste domínio.  

Será também importante contemplar no planeamento da prevenção/intervenção levada a cabo, 

o tempo de permanência na situação de sem-abrigo. Neste âmbito, será importante referir que 

várias pesquisas demonstram que o tempo de permanência permite que se vão acumulando 

“handicaps, multiplicando os processos de estigmatização e de exclusão e gerando (ou 

reforçando) fragilidades” (Estudo dos Sem-Abrigo - Síntese e Recomendações, 2005: 15), pelo 

que se torna determinante o tempo de atuação e de intervenção para que se possam inverter 

situações e ultrapassar constrangimentos que interfiram na capacidade dos indivíduos de se 

(re)inserirem.  

Quanto maior for o tempo de permanência na situação de sem-abrigo, menor se torna a 

motivação e a capacidade de alteração da situação por parte das pessoas que as 

experienciam, tal como apontam algumas das respostas dos/as participantes no Workshop:  

• (-) Vontade de mudar (0) 

• (-) Falta de esperança por parte da população Sem-abrigo (0) 

O conjunto destes elementos parece ir ao encontro de algumas das ideias expressas pelos/as 

participantes do workshop, de que a intervenção no âmbito das situações de sem-abrigo 

implica frequentemente processos morosos e complexos:  

• (-) É um fenómeno persistente (0) 

• (-) É um problema de resolução demorada (0) 

• (-) É um problema difícil de estudar (0) 

Não apenas por existirem relações entre vários elementos relacionados com esta realidade, 

mas também por existirem perfis diferenciados de sem-abrigo que representam trajetórias e 

caracteristicas diferenciadas, bem como estádios e fases de acompanhamento e de 
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marginalização distintos que implicam mecanismos de reação e superação também 

heterogeneas.  

Analisar diferentes variáveis e elementos pode ajudar a completar a imagem e o conhecimento 

que detemos sobre a população, aperfeiçoando uma leitura multidimensional como foi 

inicialmente referido e reforçado pelos/as participantes no Workshop.  

Atividade Atual 

Neste exercício de analisar várias dimensões da realidade, torna-se necessário perceber 

alguns outros elementos que se referem mais especificamente à relação com o mercado 

profissional e a atividade exercida pelos indivíduos.  

Através do mesmo questionário e das respostas obtidas em relação à Atividade principal das 

pessoas sem-abrigo, percebe-se que 60% (n=111) das pessoas sem-abrigo se encontravam 

Desempregadas (mas com capacidade para trabalhar) e 16% (n=30) sem atividade por doença 

crónica, estabelecendo-se eventualmente aqui uma relação direta entre as Causas pessoais e 

a Perda de emprego como algumas das principais razões para a situação identificada.  

Fig.8 – Distribuição da população sem-abrigo segundo Atividade atual 

 

Ainda que existissem diversas lacunas na informação obtida, foi possível notar que o 

Desemprego é determinante em ambas as situações (efetivas e em risco de sem-abrigo), 

reforçando uma vez mais o papel do Trabalho enquanto instrumento central de inserção. 
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Convém aqui destacar que a presença referida de trajetórias familiares instáveis implicando 

conflitos e ruturas familiares, bem como a incidência de problemas de saúde (doenças 

crónicas) constituem alguns dos elementos que poderão explicar este padrão dominante de 

inserção profissional. “A entrada no mundo da miséria vai empurrando os indivíduos para “um 

beco sem saída”, na medida em que os vai degradando física e psicologicamente, de tal forma 

que o estigma da marginalização fica estampado no rosto e na aparência física; além disso, o 

próprio facto de estarem desprovidos de recursos materiais inviabiliza a sua tentativa de 

reintegração no mundo do trabalho” (Pimenta, 1992:46).” 

Isto parece levantar algumas questões que se referem “a problemas estruturantes de 

funcionamento do mercado de trabalho, profundamente segmentado entre “empregos 

inclusivos” e “empregos marginalizantes”, estes últimos naturalmente “reservados” a todo um 

conjunto de população que, na falta de capitais escolares, profissionais e familiares 

minimamente consolidados se vê relegada para as margens de um mercado de trabalho que 

não assegura qualquer estabilidade profissional, nem tão pouco económica” (Estudo dos Sem-

Abrigo- Síntese e Recomendações, 2005: 22). 

Se se analisar especificamente as situações em risco pode-se notar a mesma tendência, 

destacando-se por outro lado a presença de pessoas reformadas 19%(n=17), indiciando a 

vulnerabilidade face a futuras situações de sem-abrigo por ventura por via de reformas de 

valores reduzidos e incompatíveis com despesas assumidas.  

Fig.9 – Distribuição da população sem-abrigo segundo Atividade principal e Situação 

atual 
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Incontornável será também deter a atenção sobre os resultados obtidos relativamente à 

Formação, já que no Workshop promovido se registou uma referência neste domínio: 

• (-) Formação [das pessoas sem-abrigo] (0) 

A ideia foi apontada como um problema (-) pelo que em conjunto com os índices obtidos a 

partir dos questionários aplicados, nos leva a supor que as oportunidades de formação 

destinadas a esta população poderão ser encaradas como insuficientes ou eventualmente 

inapropriadas. 

Importa considerar também neste contexto, que a formação profissional ou mesmo a inserção 

profissional poderá não constituir necessariamente a melhor solução para todas as pessoas 

que se encontram em situação efetiva ou mesmo em risco de sem-abrigo, por todo um 

conjunto de condicionantes nomeadamente ao nível da saúde/doença. Por outro lado, quando 

estas se tornam soluções possíveis, será importante que não obedeçam a preocupações 

padronizadas mas que se apoiem sobretudo numa perspetiva “de inserção profissional / 

ocupacional faseada e apoiada em esquemas flexíveis de trabalho/ocupação” (Estudo dos 

Sem-Abrigo- Síntese e Recomendações, 2005: 22). 

Em Setúbal no âmbito do POPH (eixo 6 – Formação Grupos em Risco) foi desenvolvida em 

2010, pelo Centro Social São Francisco Xavier da Cáritas Diocesana de Seúbal, a iniciativa 

“Formação, Cidadania, Saúde e Higiéne” destinada à população sem-abrigo. Esta constituiu 

uma prática em que a formação foi destinada especificamente para a população em causa, 

tendo-se procurado promover “formação à medida”, por forma a permitir a 
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sensibilização/aquisição de competências necessárias à frequência de uma formação 

profissional posterior e mais prolongada e aprofundada. Nela participaram 15 utentes, sendo 

que 13 receberam o diploma final (tendo-se registado 2 desistências). Ainda que de 

abrangência muito reduzida e estando esta experiência muito longe de colmatar as 

necessidades previamente referidas, será de reter a prática para possível replicação.  

Habilitações 

Se adicionalmente se analisar as Habilitações da população sem-abrigo identificada, a 

importância da formação como “mecanismo de minimização” das disvantagens parece tornar-

se ainda mais clara. Poderá eventualmente criar algumas oportunidades de integração socio-

profissional, que à partida é reduzida como foi referido anteriormente.  

Algumas pesquisas neste domínio salientam precisamente, que menores qualificações a nível 

educacional e profissional correspondem muitas vezes a trajetórias profissionais de maior 

precariedade e instabilidade, implicando ruturas profissionais, poder de compra reduzido, 

dificuldades de acesso à habitação, etc. (Estudo dos Sem-Abrigo- Síntese e Recomendações, 

2005: 13). 
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Fig.10 – Distribuição da População Sem-abrigo segundo Habilitações e Situação atual 

 

Analisando o gráfico apresentado neste contexto, verifica-se de imediato que esta população 

está efetivamente associada a níveis de escolaridade muito reduzidos, existindo a 

preponderância do 4º ano (Situação efetiva: 28% n=18; Situação em risco:44% n=33). 

O nível mais elevado de escolaridade registado é o 12º ano, sendo que a totalidade dos casos 

registados se refere à situação de sem abrigo efetiva. Isto poderá indicar que se trata de um 

conjunto de pessoas que se encontra nesta situação devido a ruturas profissionais diversas, 

originadas pela expansão das alterações sociais e económicas que se têm verificado no país 

(Estudo dos Sem-Abrigo- Síntese e Recomendações, 2005: 13). 

Por outro lado, poderá também sugerir que se tratam de pessoas relativamente jovens, e neste 

sentido será interessante ter presente que as Causas pessoais constituiram uma das principais 

razões para a situação de sem-brigo e, que a elas poderão estar nomedamente associadas 

problemas aditivos/toxicodependência. Neste sentido, este elemento poderá indicar a 

possibilidade da existência de um perfil diferenciado de pessoas sem-abrigo nas situações 

efetivas. Isto é, talvez também no concelho de Setúbal se registe a presença de um conjunto 

de casos em situação de sem abrigo efetiva, associados à toxicodependência, mais jovens e 

com um nível ligeiramente mais elevado de habilitações como é reconhecido em algumas 

pesquisas (Estudo dos Sem-Abrigo- Síntese e Recomendações, 2005).  

Principal Fonte de Rendimento 

Outro elemento a contemplar prende-se com as fontes de rendimento à altura de aplicação do 

questionário. Neste âmbito é possível concluir que as principais fontes de rendimento eram 

sobretudo o Rendimento Social de Inserção-RSI (52% n=116), destacando-se depois as 

Pensões de velhice/invalidez entre as pessoas em situação de risco (19% n=22). Para 38% 
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(n=32) das pessoas em situação efetiva de sem abrigo registaram-se fontes de rendimento 

muito precárias (arrumação de carro, esmolas, prostituição) ou totalmente inexistentes 

(nenhum rendimento). 

Fig.11 – Distribuição da população sem-abrigo segundo Principal fonte de rendimento e 

Situação atual 

 

Se se tiver em conta que a maior parte das situações identificadas correspondia a situações de 

Desemprego, é curioso notar que o número de casos de outros rendimentos/ benefícios onde 

poderiam ser incluidos o subsidio de desemprego é muito reduzido.  

Deste modo, será importante notar que o não ter direito a um subsídio de desemprego por via 

de percursos de inserção precária no mercado de trabalho, ou o direito a uma reforma de 

invalidez por doença ou acidente de trabalho, ou ainda o direito a uma pensão social, poderão 

constituir elementos que agudizam a precariedade económica e que poderão contribuir para o 

recurso à mendicidade e a situações ilícitas (roubos, tráfico ou prostituição). 

Redes de Sociabilidade 

Procurando perceber de que forma todos estes elementos poderão condicionar as redes de 

sociabilidade das pessoas sem-abrigo e ir ao encontro da ideia de abandono e de 
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desenquadramento social apontado por alguns/mas dos/as participantes do Workshop, as 

respostas obtidas no mesmo questionário, validam por seu turno a perceção de que em muitas 

situações não existe uma rede familiar ou de amizade que sirva de suporte ou apoio. As 

Instituições (68%; n=159) e os/as Técnicos/as (50%; n=116) assumem uma presença muito 

acentuada nas redes de sociabilidade, sendo que apenas cerca de um quinto se referem à 

família ou amigos. Tendência esta que se confirma quer nas situações efetivas, como nas 

situações em risco de sem-abrigo.  

Fig.12 – Distribuição da população sem-abrigo segundo Redes de Sociabilidade 

 

Convém no entanto relembrar que o preenchimento dos questionários aplicados foi sobretudo 

garantido pelas entidades com intervenção neste domínio a partir da informação fornecida 

pelas próprias pessoas sem-abrigo, ou pela que constava dos processos e registos internos 

das organizações em causa. Significa por isso que deveremos ter alguma cautela ao olhar para 

estes dados, uma vez que poderá sobretudo imperar uma interpretação técnica sobre as 

relações sociofamiliares dos indivíduos. 

Ainda assim a existência de ruturas e conflitos familiares já havia sido enunciada aquando da 

análise das razões que conduziram à situação de sem-abrigo, pelo que a fragilidade e a quebra 

dos laços familiares em algumas das situações se torna de algum modo identificável. Segundo 

alguns estudos, isto pode não significar em absoluto que a família tenha deixado de ser uma 

referência central, contudo os pedidos de apoio em caso de necessidade “dissipam-se por 

amigos/vizinhos, profissionais ou, até mesmo, por pessoas na mesma situação, ocorrendo 

também elos de solidariedade” (Estudo dos Sem-Abrigo- Síntese e Recomendações, 2005:15). 
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A fragilidade e quebra de laços sociais conduzem frequentemente a um isolamento social, 

passando muitas vezes estes indivíduos “a contar apenas com outros indivíduos em situação 

semelhante, com quem estabelecem, frequentemente relações meramente funcionais, longe de 

se poderem constituir enquanto elementos de efetivo suporte” (Batista, 2004:36).  

Convém também considerar neste contexto, a possibilidade da existência de várias e diferentes 

fases neste processo de desqualificação social (Paugam, 2000). Poderá existir uma primeira 

fase em que se sucedem diversas tentativas falhadas de inserção profissional, seguindo-se 

uma fase de assistência ou de dependência face aos serviços de ação social ou de intervenção 

social. Posteriormente poderão surgir duas últimas fases, “a fase da rutura e da 

marginalização, em que o indivíduo perde os laços sociais com o mercado de trabalho, a 

família e as instituições, onde se acumulam problemas de vária ordem, económicos e de 

saúde” (Paugam:2000:111). 

Ainda assim será importante sublinhar a importância da leitura multidimensional sobre este 

fenómeno, e a existência de várias perfis, da existência da conjugação de várias razões que 

conduzem à situação de sem-abrigo e trajetórias que importa diferenciar.  

Será fundamental considerar estes elementos e várias dimensões no planeamento e 

desenvolvimento da intervenção neste domínio, não apenas porque os/as participantes do 

Workshop percecionam e as têm interiorizadas, mas também porque os “instrumentos 

estratégicos” de enquadramento da intervenção o consideram. Ou seja, a Estratégia Nacional 

para os Sem-Abrigo e o conceito de Sem-abrigo nela inscrito, estão “embuídos” dessa 

perspetiva de análise e de ação.  

A este propósito será curioso notar que no workshop realizado, existiram duas referências 

neste dominio (ainda que não pontuadas/priorizadas):  

• (+) Novo conceito de Sem-abrigo (0) 

• (-) Apropriação do novo conceito de Sem-abrigo (0) 

 

Por um lado torna-se patente que a definição de um conceito nacional de Sem-abrigo previsto 

na ENIPSA - Estratégia Nacional para os Sem-Abrigo é encarada como uma mais-valia, uma 

vez que é identificada como uma potencialidade (+). No entanto, revela-se paralelamente a 

perceção de que existe um iato entre a definição e a adoção do conceito e a sua efetiva 

apropriação por parte das organizações e Técnicos/as que atuam neste âmbito, uma vez que a 

apropriação do conceito é identificada como um problema (-).  

Será também curioso notar que algumas ideias expressas no workshop se referiram 

especificamente à sinalização de situações e às estratégias seguidas para este efeito, pela 

população do Concelho, para dar conta ou “denunciar” situações de sem-abrigo: 
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• (+) Público identifica à PSP Sem-abrigo e local de “habitação” (0) 

• (-) Público pensa que a PSP tem que resolver problema dos Sem-abrigo (0) 

 

Torna-se evidente que a população recorre fundamentalmente às forças policiais, pelo que 

estas assumem um papel determinante na sinalização de casos. Este elemento será 

importante considerar no planeamento e definição de “percuros” de intervenção do NPISA, 

especialmente no que diz respeito à sinalização de casos. 

Outra questão a reter prende-se com a forma positiva como foi encarada a sinalização de 

situações por parte da população à PSP, tendo sido encarado como uma oportunidade (+). 

Contudo o que se poderá subentender na segunda ideia, é que não existe por parte da 

comunidade, com seria fácil de prever, o “domínio do processo de atuação” que permita 

diferenciar sinalização e intervenção sobre a situação propriamente dita. Ou seja, o “rosto” da 

entidade a quem se sinaliza, constitui para a comunidade o “rosto” responsável pela resolução 

da situação, o que muitas vezes implica a “exigência” do afastamento das pessoas sem-abrigo 

do local de sinalização ou a resolução do desacato, conflito etc, algumas vezes associados às 

situações existentes. 

 

Saúde (10) 

Na unidade temática “Saúde” foram apenas identificados problemas: 

Problemas: 

• (-) Consumo de drogas (0) 

• (-) Alcoolismo (1) 

• (-) Ausência de recursos para o tratamento do alcoolismo (2) 

! (-) Ausência de respostas ao nível da saúde mental (2) 

! (-) Dificuldade de Inscrição e acesso aos cuidados de saúde primários (1) 
• (-) É uma população com doença mental associada (4) 

 

As questões levantadas no Workshop relativamente à unidade temática “Saúde” encontram-se 

relacionadas principalmente com a preponderância de situações de doença mental e de 

alcoolismo no grupo das pessoas Sem-abrigo e, com as dificuldades de resposta no 

encaminhamento / resolução dessas patologias. 

Os dados existentes ao nível dos organismos de saúde (Hospital, Centros de saúde, IDT) não 

contemplam a diferenciação relativamente à população sem-abrigo, pelo que os únicos dados 
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disponibilizados são, até ao momento, fornecidos pelas organizações de intervenção social a 

partir dos seus próprios diagnósticos. 

De acordo com o inquérito aplicado no Concelho, cerca de 20% (n=67) dos casos 

necessitavam de apoio relativamente à saúde física, o que poderá ir de encontro à 

preocupação mencionada no Workshop, da dificuldade de inscrição e acesso aos cuidados 

primários de saúde. Destaca-se ainda que 9% (n=31) dos indivíduos tinham necessidade de 

apoio relacionado com doença mental, 11% (n=35) consumo de álcool e droga (7% n=22). Ou 

seja, em cerca de metade das situações revelou-se a necessidade de apoio ao nível da saúde. 

Não existem diferenças significativas ao nível das necessidade de apoio entre situações 

efetivas e em risco de sem-abrigo.  

Fig.13 - Distribuição da população sem-abrigo segundo Necessidade de Apoio e 

Situação Atual 

 

De qualquer modo, deve ser sublinhado que para as pessoas em risco de sem-abrigo se 

destaca a necessidade de apoio ao nível da saúde física (23% n=39), o que poderá indicar que 

os problemas de saúde poderão contribuir para a sua vulnerabilidade face à situação de sem 

abrigo.  

Apesar de a dimensão da saúde, segundo os dados disponíveis, se destacar enquanto 

necessidade de apoio, não foi mencionada como a razão principal que contribuiu para a 

situação atual de sem-abrigo. No entanto, no grupo de indivíduos em risco de sem-abrigo, 29% 
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(n=43) atribuem às causas pessoais (problemas aditivos/saúde) a principal razão que os/as 

colocou numa situação de vulnerabilidade à situação de sem-abrigo. 

Assim, a situação de fragilidade ao nível da saúde poderá constituir uma das principais e 

primeiras razões para os indivíduos virem a experenciar uma situação de sem-abrigo. A análise 

sugere que no seguimento de problemas de doença que fragilizam o indivíduo, surgem a perda 

de emprego, dívidas (problemas financeiros) e conflitos familiares (ver Fig.2). 

Segundo dados disponibilizados pela Cáritas Diocesana de Setúbal, entidade vocacionada 

para a intervenção junto da população sem-abrigo, no período compreendido entre 2006 e 

2009, as questões relacionadas com a saúde assumiram também relevo. Na tabela 

apresentada destaca-se o decréscimo de indivíduos toxicodependentes e o aumento 

significativo da população com problemas de alcoolismo. 

 

Tabela 1 - Evolução das principais problemáticas da população sem-abrigo no período 

compreendido entre 2006-2009 identificadas pela Cáritas Diocesana de Setúbal 

PROBLEMÁTICAS/ANO 2006 2007 2008 2009 

n % n % n % n % 

Toxicodependência 55         28%   44            22% 28            14% 28            12% 

Alcoolismo 25         13% 38            19% 28            14% 52            22% 

Doença mental 43         22% 46            23% 28            13% 45            19% 

Carência económica 29         15% 20            10% 53            27% 35            15% 

Total (n=) 196 198 197 235 

Fonte: Cáritas Diocesana de Setúbal, Relatório de Atividades, 2006-2009 

 

Os dados relativos a 2010 não se encontram disponíveis por reestruturações na equipa e modo 

de funcionamento desta resposta social da Cáritas. Por outro lado, em 2011 os dados 

apurados pela mesma organização seguiram uma outra metodologia, podendo a uma mesma 

pessoa estarem associadas várias problemáticas em simultâneo (resposta múltipla). Neste 

período a carência económica (18%), a rutura familiar (17%) e o isolamento (15%), assumiram 

destaque entre os indivíduos acompanhados pela resposta Tornar a Ser.  

As problemáticas relacionadas com a Saúde e mais especificamente com dependências não se 

revelaram, deste modo, de forma tão determinante ou pelo menos como problemáticas 

prioritárias, como nos anos anteriores. 

Não obstante, no Workshop realizado também no âmbito da Rede Social especificamente 

sobre o tema Dependências, a referência a pessoas sem-abrigo foi muito destacada, 

registando-se novamente o binómio Dependências / Sem-abrigo. 

Segundo dados disponíveis, a dimensão saúde volta a ser mencionada quando se aborda a 

questão da Atividade Profissional, 20% (n=15) da população sem abrigo efetiva não exerce 
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qualquer atividade profissional devido a deficiência ou doença crónica. No grupo de pessoas 

em risco de sem abrigo, 15% (n=14) não trabalhava devido também a doença crónica ou 

deficiência (ver Fig.9). 

Quando é analisada a principal fonte de rendimento, de modo indireto surge também a questão 

da saúde. No grupo das pessoas em risco de sem abrigo, 19% n=22 da população aufere 

pensão de velhice/invalidez e, no grupo de pessoas em situação efetiva de sem abrigo, 8% n=7 

dos indivíduos tem a pensão de velhice / invalidez como principal fonte de rendimento. 

O facto de entre as situações em risco se notar a existência mais notória de pessoas com 

pensão de velhice e invalidez, parece reforçar a vulnerabilidade das pessoas idosas e das 

pessoas com doença, já evindenciadas anteriormente (ver Fig.11). Este elemento poderá 

também apontar para um perfil de indivíduos com algum grau de dependência que se 

encontram em situação de vulnerabiliade, em que a criação/aperfeiçoamento de algumas 

respostas de apoio poderia atenuá-la. Referimo-nos por exemplo ao apoio domiciliário noturno 

ou à rede de cuidados continuados. 

No que respeita às respostas sociais existentes até ao momento em matéria de 

toxicodependência e alcoolismo, destaca-se o IDT – Instituto da Droga e Toxicodependência, 

que conta com diversas unidades especializadas nas diferentes áreas de atuação. No concelho 

de Setúbal existia uma unidade para a prevenção (UP), uma unidade de tratamento (CAT) e 

três comunidades terapêutica (CT) pertencente a instituições privadas. 

Relativamente à questão do tratamento do alcoolismo, existe um grupo de alcoólicos anónimos 

em Setúbal. Este grupo reúne-se nas instalações da Cáritas Diocesana de Setúbal (Centro 

Social São Francisco Xavier) duas vezes por semana, não existindo mais dados disponíveis 

sobre a atividade do grupo em causa.  

Na área da patologia mental a única resposta existente diz respeito à consulta de psiquiatria do 

Hospital de São Bernardo. Não obstante, teve inicio recentemente uma nova resposta social 

dirigida a pessoas com doenças mental, provenientes da área de intervenção do CHS – Centro 

Hospitalr de Setúbal, com idade compreendida entre os 16 e 35 anos que se encontrem 

estáveis do ponto de vista clínico. Assim, este programa tem como objetivo geral a promoção 

do desenvolvimento de competências da pessoa com doença psiquiátrica, na escolha, 

obtenção e manutenção de emprego.  
 

Infraestruturas e Equipamentros (14) 

Na unidade temática “Infraestruturas e Equipamentos”, foram igualmente  apenas priorizados 

problemas: 
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• (-) Ausência de resposta de ocupação/inserção para população Sem-abrigo (3) 

• (-) Falta de um equipamento para respostas de emergência: alimentação e saúde (1) 

• (-) Carência de equipamentos de emergência (6) 

• (-) Ausência de respostas imediatas de acolhimento (2) 

 

Analisando os resultados do Workshop pode-se constatar que a maioria das questões 

priorizadas pelos/as participantes dizem respeito à carência de equipamentos de emergência, 

para suprimento de necessidades básicas, principalmente de alojamento, mas também de 

alimentação, saúde e ocupação/ inserção. 

Já em 2005 aquando do 1.º Diagnóstico Social, e apesar de não ter existido um diagnóstico 

específico sobre as pessoas Sem abrigo, foram feitas referências, nos workshops setoriais 

realizados, à falta de respostas (equipamentos e apoios) destinados à população sem-abrigo. 

Será importante referir que o Centro Social São Francisco Xavier, equipamento da Cáritas 

Diocesana de Setúbal, constitui o único equipamento direcionado especificamente para este 

grupo desfavorecido. Este Centro exerce atividade desde outubro de 1996, direcionado-se para 

o atendimento social, prestação de serviços básicos de higiéne e alimentação, acolhimento 

temporário noturno, apoio na saúde e na aquisição de direitos de cidadania, (re)integração 

profissional, proteção social e reinserção familiar. 

No período compreendido entre 2006 e 2009 o número de utentes acompanhados por este 

serviço sofreu um aumento de 20%, tal como ilustra a tabela apresentada de seguida. 

 

Tabela 2 - Evolução do Número de Utentes acompanhados pelo Centro Social São 

Francisco Xavier no período compreendido entre 2006-2011  
Nº/ ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.º de 

utentes 

196 198 197 235 X 155 

Fonte: Cáritas Diocesana de Setúbal, Relatório de Atividades, 2006-2011 

 

Se relativamente a 2010 os dados não se encontram disponíveis por motivos já previamente 

enunciados referentes a reestruturações internas da resposta social considerada, em 2011 

registou-se um decréscimo do número de pessoas apoiadas/acompanhadas na valência 

nomeada.  

Não obstante, convém referir que para além dos 155 utentes da resposta Tornar a Ser, foram 

apoiados adicionalmente, em 2011, 123 pessoas ao nível do acolhimento e de refeições. Este 

número refere-se aos indivíduos apoiados pelo Centro Social não contemplados no acordo 

estabelecido com a Segurança Social, tratando-se sobretudo de “situações de fronteira” e de 

risco encaminhadas por organizações parceiras.  
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Relativamente ao serviço de refeições, este serviço tem assistido a um aumento muito 

significativo do número de refeições prestadas, contemplando não apenas as situações 

efetivas de sem-abrigo mas também pessoas em risco.  

 

Tabela 3 - Evolução do Número de refeições fornecidas pelo Centro Social São Francisco 

Xavier no período compreendido entre 2006-2011  
MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES 
/ ANO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.º de refeições 
(almoços e jantares) 

3204 2906 2931 4873 5568 6619 

Fonte: Cáritas Diocesana de Setúbal, Relatório de Atividades, 2006-2011 

 

Neste âmbito existe ainda uma outra resposta social que disponibiliza refeições à população 

sem-abrigo desde maio de 2009 com apoio de voluntários/as. O Centro de Apoio ao Sem 

Abrigo – C.A.S.A distribui comida já confecionada (facultada por entidades locais de 

restauração, como é caso de pastelarias, restaurantes e hipermercados) e, na tabela que se 

apresenta de seguida poderemos encontrar o número de refeições distribuído por dia no 

periodo compreendido entre 2009 e 2010.  

 

Tabela 4 - Evolução do Número de refeições fornecidas pelo Centro de Apoio ao Sem 

Abrigo – C.A.S.A. no período compreendido entre 2009-2010 
/ N.º DE REFEIÇÕES  DISTRIBUÍDAS/ANO 2009 2010 

Delegação de Azeitão (Freg. S.Lourenço e S. Simão) 49 100 

Delegação de Setúbal  90 80 

 

Em junho de 2011 o apoio da delegação de Setúbal da C.A.S.A foi cancelado, sendo que a 

delegação de Azeitão em 2011 distribuí aproximadamente refeições a 150 pessoas.  

A Paróquia de N.ª Sr.ª da Conceição iniciou recentemente um novo projeto no âmbito do apoio 

alimentar. Esta iniciativa, denominada Restaurante Social, visa fornecer, a custo muito baixo ou 

de modo gratuito o fornecimento de refeições. Esta resposta poderá também constituir uma 

resposta de apoio principalmente a situações de indivíduos em risco de se tornarem sem-

abrigo. 

No que respeita ao serviço de higiéne pessoal, o Centro Social São Francisco Xavier tem 

verificado um aumento significativo na prestação deste serviço, revelando constituir uma 

resposta necessária.  

 

Tabela 5 - Evolução do Número serviços de Higiéne prestados pelo Centro Social São 
Francisco Xavier no período compreendido entre 2006-2011  
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.º de serviços de 
higiene  

446 348 356 1680 2734 783 

Fonte: Cáritas Diocesana de Setúbal, Relatório de Atividades, 2006-201 

 

Convém destacar que até 2010 os serviços de higiéne contabilizados, se refiram a banhos bem 

como a tratamento de roupas dos utentes da resposta Tornar a Ser. Já no que se refere a 

2011, a diminuição numérica registada deve-se à contabilização unicamente do nº de banhos. 

 

Procurando considerar o destaque dado pelos/as participantes do Workshop em relação à 

ausência/carência de respostas de acolhimento/alojamento, importa considerar quais as 

respostas existentes neste domínio no território.  

A Cáritas Diocesana de Setúbal, através do serviço de apoio a pessoas sem abrigo 

disponibiliza uma camarata para acolhimento noturno para pessoas sem-abrigo. Esta camarata 

tem 10 vagas para homens, existindo ainda uma vaga de emergência destinado a situações 

encaminhadas pela linha de emergência 144. 

Segundo a Cáritas Diocesana de Setúbal o acolhimento noturno prestado é insuficiente face às 

necessidades detetadas e face aos pedidos realizados pelas entidades parceiras, todavia não 

existem dados sobre o número de solicitações.  

 

Tabela6 - Evolução do Número de Indivíduos em acolhimento noturno no Centro Social 

São Francisco Xavier no período compreendido entre 2006-2011  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de individuos em 
acolhimento noturno 

37 42 26 48 37 32 

Fonte: Cáritas Diocesana de Setúbal, Relatório de Atividades, 2006-2011 

 

O CATI disponibiliza também quartos de emergência para situações de pessoas que se 

encontrem sem abrigo. O acompanhamento das situações são da responsabilidade de quem 

solicitou o acolhimento, ou seja, esta entidade somente cede as instalações de acolhimento 

temporário de emergência. 

As respostas existentes nomeadamente no âmbito do alojamento de emergência estão 

sobretudo vocacionadas para pessoas isoladas e não propriamente para o perfil em risco de 

sem abrigo, como casais ou pessoas com crianças a cargo tal como foi identificado 

previamente. Muitas vezes as soluções possíveis de encontrar nestes casos implicam a 

separação dos vários elementos do agregado, fragilizando-o ainda mais.   

Procurando considerar os vários dados obtidos a partir dos questionários em relação ao 

Alojamento e refletir sobre as respostas existentes no território, procurou-se perceber como se 
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comportava a variável alojamento face à situação específica efetiva ou de risco de sem-abrigo. 

Deste modo destaca-se que as pessoas que se encontravam numa situação efetiva de sem-

abrigo residiam na sua maioria, na altura de aplicação do questionário, em alojamentos não 

convencionais3 (80% n=70) e 22% (n=20) em alojamento temporário.  

Fig.14 – Distribuição da população sem-abrigo segundo Alojamento Atual e Situação 

Atual 

 

No que respeita às situações em risco de sem abrigo, 80% (n=96) dos indivíduos residiam em 

casa própria e 18% (n=22) em casa de amigos e familiares. Ainda que a casa própria se registe 

com maiores índices entre estes indivíduos, convém salientar que não existem dados sobre as 

condições habitacionais das mesmas.  

Paralelamente, convém também não perder de vista que as situações em risco estavam muitas 

vezes associadas a problemas financeiros e dívidas. Estes problemas financeiros/dívidas 

poderão, a curto ou médio prazo, deteriorar ou agudizar a vulnerabilidade da situação, podendo 

culminar em ações de despejo e perda da habitação. Pelo que o “futuro” destes dados poderá 

consistir num agravamento de algumas das situações aqui identificadas.  

Tendo em conta estes elemento e procurando de uma forma mais sistemática identificar 

trajetórias desta população no território do concelho de Setúbal, é determinante refletir sobre o 

alojamento anterior e atual das situações identificadas e o tempo de duração nas mesmas. 

No conjunto dos 166 casos resultantes do cruzamento destas variáveis (foram excluídos os 

casos em que existiram valores omissos), o tipo de alojamento anterior à recolha de 

                                                
3 Os Alojamentos não convencionais referem-se a viaturas, caravanas, edificios não convencionais e estruturas 
temporárias, tal como se encontrava explícito no questionário aplicado.  
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informação mais frequente é “em casa própria” com 94 casos, sendo que o tempo médio de 

permanência situa-se no intervalo de 3 a 5 anos. No momento da recolha de informação 15 

inquiridos já não se encontravam nessa situação, tendo-se agravado para uma situação de 

alojamento não convencional onde se encontram entre “6 meses a 1 ano” e “1 a 3 anos”. 

A maior parte dos indivíduos que anteriormente se encontravam em “alojamentos não 

convencionais” (n=25), mantêm-se nessa situação (n=21). A duração média de permanência 

nestas duas “fases” é muito semelhante e situa-se entre “6 meses a 1 ano” e “1 a 3 anos. Estes 

elementos indicam-nos que existe uma certa mobilidade nas pessoas que residem em 

alojamentos não convencionais, isto é, passando de um alojamento não convencional dum 

local para outro, não se assistindo a melhorias significativas. 

Cerca de 40% (n=10) dos casos que anteriormente residiam em “casa de amigos ou familiares” 

viram a sua situação deteriorar-se residindo atualmente em “alojamentos não convencionais”. 

Paralelamente outros 40% (n=10) terão mudado para residência de outros amigos ou 

familiares, mas mantêm-se nesse tipo de alojamento, isto é, não permaneceram na mesma 

casa, mas a sua situação ao nível do tipo de alojamento não se agravou. 

Embora não possamos fazer grandes generalizações por estarmos perante um universo com 

um número reduzido de elementos, os dados parecem indicar-nos que estar alojado “em casa 

de amigos, familiares” consiste num fator de risco acrescido no sentido do agravamento da sua 

situação ao nível do alojamento num horizonte temporal próximo de 1 ano. 

No outro extremo, as situações mais precárias (alojamento não convencional), parecem tender 

a manter-se ou a agravar-se. Na situação intermédia (casa de amigos, familiares) as mudanças 

operam-se em dois sentidos opostos: 40% pioram e outros 40% mantêm-se. 

Em suma, quanto mais favorável é a situação anterior, maiores são as probabilidades de ela se 

manter e quanto mais desfavorável é a situação anterior maiores são as probabilidade de ela 

se agravar. 

A exceção a esta tendência parece ser o caso dos “sem teto, rua ou espaço público” (n=15) em 

que dois terços (n=10) passaram para alojamento de emergência ou para alojamento 

temporário para sem-abrigo. Estes dados parecem indicar-nos que nas situações mais graves, 

os mecanismos de apoio funcionam e os indivíduos veem melhorar a sua situação de 

alojamento. 

Isto remete-nos para que ainda que as respostas existentes ao nível do alojamento de 

emergência e alojamento temporário para sem-abrigo sejam consideradas deficitárias, elas 

parecem gerar impacto positivo permitindo em alguns casos melhorar a situação de partida. 

Não obstante, torna-se mais clara e objetivável a ideia de que é necessário criar respostas ao 

nível do alojamento, adaptáveis a perfis diferentes de pessoas e em  “momentos” diferentes do 



 

Diagnóstico Social da Rede Social de Setúbal – Sem Abrigo Página 32 de 42 

seu percurso de vulnerabilidade. Neste sentido, as lacunas e fragilidades do território e das 

suas respostas são notórias.  

Adicionalmente no Workshop realizado foi feita referência à “ausência de resposta de 

ocupação/inserção para a população sem abrigo”. Sobre esta questão destaca-se efetivamente 

a não existência de uma infraestrutura ou resposta social dirigida particularmente à 

ocupação/inserção da profissional dos sem abrigo.  

Atendendo às especificidades desta população, no que respeita ao acumular de um conjunto 

de handicaps muito diversificados (saúde, habitação, rutura de relações afetivas e familiares, 

emprego, etc.), surge em muitos casos a necessidade de ocupação de um modo mais 

protegido, reaprender regras, hábitos de trabalho, conhecimentos ou uma profissão, através de 

uma intervenção mais direta e personalizada. 

 

Respostas Sociais (13) 

Nesta unidade temática foram priorizados os seguintes problemas/potencialidades: 

Potencialidades: 

• (+) Instituições de apoio (7) 

 

Constrangimentos: 

• (-) Burocracia e falta de apoio financeiro às entidades que tentam dar resposta (1) 

• (-) Insuficiência de recursos financeiros nos apoios a esta população (4) 

• (-) Deficientes respostas (1) 

 

A existência de instituições de apoio face à problemática das pessoas sem-abrigo foi 

considerada pelos/as participantes como uma potencialidade a realçar, o que poderá estar 

relacionado com a constituição do NPISA de Setúbal e o conjunto de entidades envolvidas 

nesta parceria alargada. Todavia as deficientes respostas sociais, ou seja, lacunas existentes 

ao nível do acolhimento, saúde, emprego, etc, assumem-se como constrangimentos. 

A este respeito a integração social dos indivíduos sem-abrigo surge como uma preocupação da 

Associação C.A.S.A que em 2010 implementa o PASM (Projeto de Apoio Social Mútuo). Este 

projeto tem como principal objetivo dar apoio psico-social às pessoas apoiadas. O intuito deste 

projeto centra-se na ajuda das pessoas para que estas se tornem independentes 

economicamente, não precisando da ajuda da Associação. O PASM inclui uma entrevista de 

diagnóstico a todas as famílias apoiadas em Azeitão, de modo a compreender as 

características da família, principais problemas e potencialidades. Existe ainda um 

acompanhamento, que poderá incluir a parceria com o ISS- Centro Distrital de Setúbal e a 
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Associação Meninos d’Oiro, através do qual se procura auxiliar a família a tirar proveito das 

suas potencialidades como forma de combate aos seus problemas. Neste acompanhamento 

enquadram-se o apoio psicológico, a ajuda na procura ativa de trabalho e/ou na solicitação e 

gestão de apoios económicos junto de entidades competentes.  

No que respeita à insuficiência de recursos económicos para apoiar a população sem-abrigo, 

não existem medidas de proteção social dirigidas exclusivamente a esta população, de 

qualquer modo existem medidas como o RSI - Rendimento Social de Inserção e Ação Social 

que poderão, de certo modo colmatar tais necessidades, assim como contribuir para a sua 

inserção social e laboral. 

Segundo dados disponíveis, 57% (n=52) dos indivíduos em situação efetiva de sem abrigo 

eram acompanhados pela Cáritas Diocesana de Setúbal no âmbito da resposta social “ Tornar 

a Ser” (Centro Social São Francisco Xavier) e, cerca de 30% (n=28) eram acompanhadas pelo 

LATI – Liga dos Amigos da Terceira Idade e “O Sonho” no âmbito dos protocolos de RSI 

existentes entre o ISS – Centro Distrital de Setúbal e estas Instituições. 

A Associação C.A.S.A. (44% n=53) e “O Sonho” (22% n=27) constituem as Instituições que 

trabalham com um maior número de pessoas em risco de sem abrigo no concelho de Setúbal.  

As dificuldades de apoio financeiro às entidades que pretendem apoiar a população sem-

abrigo, foram mencionadas também pelos/as participantes do Workshop. Neste dominio, para 

além da possibilidade de financiamento de projetos a candidatar pelos NPISA, avançada pela 

Estratégia Nacional, não foram identificadas pelos/as participantes outras oportunidades 

concretas de financiamento. Pelo que o reforço à intervenção neste âmbito e no momento 

atual, parece passar sobretudo pela otimização de recursos da parceria constituida.  

 

Trabalho em Rede / Parceria (9) 

Uma outra Núvem constituída a partir de algumas das ideias expressas no workshop referiu-se 

ao Trabalho em rede e em parceria, constituída sobretudo por elementos positivos ou 

considerados como oportunidades. Aliás apenas 2 das 14 ideias associadas a esta núvem, se 

referiram a apectos considerados deficitários e a melhorar, o que nos parece apontar para um 

nível razoável de implicação e de reconhecimento da importância da intervenção articulada 

entre as várias organizações e pessoas neste território.   

Também ao nível das ideias que foram priorizadas pelos/as participantes, se confirma este 

pendor positivo e reforço das parcerias estabelecidas:  

• (+) Trabalho em parceria (4) 

• (+) Articulação interinstitucional (3) 
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• (+) Estratégia Nacional para as Pessoas Sem-abrigo (1) 

• (+) Existência de um NPISA (1) 

Convém sublinhar que esta ideia se repetiu por diversas vezes, mesmo entre a listagem de 

ideias que não foram pontuadas ((+) Parcerias; (+) Trabalho em rede; (+) Parceria entre 

entidades; (+)Trabalho em rede – boas práticas). 

Será inevitável estabelecer quase uma relação direta entre estas ideias e aquelas que tendo 

sido pontuadas se referem especificamente à ENIPSA e ao NPISA, uma vez que o próprio 

trabalho em articulação se encontra ele próprio enquadrado pela Estratégia Nacional. A 

Estratégia legitima a criação de Núcleos de intervenção articulada neste contexto, fortalecendo 

eventuais parcerias informais previamente estabelecidas.  

A constituição de Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA), assenta 

precisamente no principio da intervenção integrada em parceria, através de um conjunto de 

parceiros com intervenção neste dominio (Estratégia Nacional para os Sem-abrigo, 2009-

2015).  

A sua constituição no âmbito da Estratégia Nacional, “decorre da indispensabilidade de 

rentabilização de recursos humanos e financeiros, bem como da necessidade de evitar a 

duplicação de respostas e qualificar a intervenção junto dos utentes, centrando-se no indivíduo, 

na família e na comunidade” (Estratégia Nacional para os Sem-abrigo, 2009:28), pelo que 

reforça o papel da articulação interinstitucional.  

Não obstante, convém sublinhar que a constituição do NPISA de Setúbal assentou sobretudo 

em parcerias informais já previamente estabelecidas, concedendo-lhes maior legitimidade e 

sublinhando sua importância e papel estratégico a partir da sua formalização. Isto é, não se 

tratou na maior parte dos casos de parcerias novas ou de articulação interinstitucional 

“estreante”, mas que ganhou apoio e, digamos, algumas linhas oreintadoras a partir da 

Estratégia Nacional. 

O NPISA de Setúbal foi formalmente constituído em janeiro de 2011, e agrega 12 entidades 

locais no compromisso de promover condições de autonomia e de exercício pleno da cidadania 

da população sem-abrigo local. O funcionamento do NPISA, coordenado localmente pela 

Cáritas Diocesana de Setúbal, tem contribuído para a articulação do trabalho entre as 

entidades, que no entanto, continua a ser limitado pela carência de respostas específicas para 

a população sem-abrigo tal como foi referido anteriormente.  

O fato de existir uma estratégia enquadradora e a formalização de uma rede de parcerias ao 

nível da intervenção junto da população sem-abrigo, congregando entidades e organizações de 

áreas e com orgânicas diferentes, parecem constituir por si mesmos elementos que vieram 
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reforçar a rede já estabelecida e a motivação para a permanente articulação inter-institucional 

tal como aponta a ideia “(+) Empenhamento”.  

Deste modo, frases como “(+) Existem várias entidades que trabalham neste problema” não 

detem um cariz pejorativo, revelando antes o reconhecimento da importância da existência de 

alguns recursos e respostas de intervenção ao nível da população sem-abrigo como se poderá 

perceber também na análise das Nuvens Infraestruturas e Respostas Sociais e Equipamentos. 

Esta articulação e intervenção que se procura integrada, parece ao mesmo tempo contar com 

importantes contributos “externos” que se referem nomeadamente a “(+) Mais e melhores 

meios de comunicação (Internet)”, mas também a outros grupos de trabalho e de articulação 

inter institucional no Concelho que, segundo os/as participantes, têm contribuido de forma 

muito positiva para a intervenção no âmbito das pessoas sem-abrigo em domínios muito 

específicos como por exemplo a Sáude Mental. Neste caso especifico foi referida a “(+) 

Existência de um grupo de trabalho com vários parceiros: GAISSS, já com algus resultados”.  

Será também interessante mencionar que as diversas entidades que constituem o NPISA ou 

que de alguma forma se articulam na intervenção, poderão apropriar-se da parceria ou 

encontrar “o seu lugar” de formas muito diferenciadas no percurso da intervenção integrada. 

É neste sentido que importará talvez prestar alguma atenção na rede estabelecida, 

relativamente ao papel de cada uma das entidades parceiras e seus contributos diretos na 

Intervenção na Emergência, Pós-emergência e Prevenção no âmbito dos Sem-abrigo. Do 

mesmo modo, será também essencial considerar o papel de cada entidade no enquadramento 

da própria parceria, para que se possam minimizar desmotivações e sentimentos de 

impotência na resolução ou sinalização de situações ((-) PSP sente-se impotente na resolução 

do problema Sem-abrigo). 

 

Considerações Finais 

Nestas considerações finais procura-se realçar alguns elementos síntese relativos ao 

fenómeno Sem-Abrigo no concelho de Setúbal e sobretudo, apontar alguns caminhos e áreas-

chave em que a intervenção neste território poderá ser pontenciada.  

Os pontos de partida para estes elementos foram a análise dos questionários concebidos pelo 

GIMAE4 e aplicados no Concelho em 2010, bem como os contributos apresentados por 

Ténicos/as que atuam neste âmbito.   

Ainda que se tenha presente que a realidade social deste fenómeno seja mais ampla e detenha 

caraterísticas e especificidades que não foram captados através dos questionários aplicados, 

                                                
4 GIMAE – Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional Para a Integração de Pessoas 
Sem-Abrigo 
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esta é uma das primeiras bases de diagnóstico concelhio sobre as situações das pessoas 

Sem-abrigo. Deste modo, certamente que constitui um contributo para o aprofundamento do 

que se sabe sobre este fenómeno, bem como para avançar algumas pistas para a intervenção 

neste domínio. 

Neste sentido, importa começar por referir que a informação recolhida e analisada permitiu 

detetar e caraterizar pessoas em situação efetiva de sem-abrigo, mas também pessoas em 

risco de sem-abrigo. Esta constatação de partida constituiu um elemento-chave, que 

condicionou a apresentação, estrutura e elaboração do diagnóstico que aqui se apresenta, 

permitindo em muitos momentos a análise diferenciada destes 2 perfis de situações. 

Procurando deste modo traçar estes dois perfis, é possível começar por avançar que as 

pessoas em situação efetiva de sem abrigo, pertencem na sua maioria ao sexo masculino, 

vivendo geralmente sozinhos sem crianças, de nacionalidade portuguesa, registando baixos 

níveis de escolaridade, encontrando-se em alojamentos não convencionais ou alojamento 

temporário, desempregados ou com percursos laborais marcados pela precariedade, 

sobressaindo o RSI-Rendimento Social de Inserção como principal fonte de rendimento ou 

existido uma total ausência de rendimentos. O Desemprego, as Razões Financeiras/dívidas e 

Ruturas ou conflito familiar constituem as principais razões que conduziram à situação efetiva 

de sem-abrigo. 

Quanto às pessoas em risco de sem abrigo, para além dos homens sozinhos sem crianças 

destacaram-se também mulheres/casais com crianças, com casa própria, de nacionalidade 

portuguesa, registando baixos níveis de escolaridade, em situação de desemprego e 

beneficiando de RSI. As Causas Pessoais (problemas aditivos/saúde), Razões 

financeiras/dívidas e Desemprego estiveram na origem das situações de risco de sem-abrigo, 

contribuindo para o empobrecimento dos indivíduos/famílias, podendo levar à deteriorização 

das condições de habitabilidade ou mesmo à perda da habitação.  

Ainda que de uma forma menos notória, não se poderá deixar de mencionar que entre as 

situações de risco se perfila também um conjunto de pessoas Reformadas auferindo baixas 

pensões de velhice/invalidez, que será importante considerar na prevenção e planeamento da 

intervenção. 

Ainda que seja possível reconhecer estes diferentes “tipos” de situações, delineando estes 

contornos abrangentes que os caracterizam, a intenção não é escamotear os diversos 

percursos e histórias que poderão ter conduzido a situações de sem-abrigo ou poderão vir a 

conduzir, nem tão pouco prescindir de uma visão multidimensional sobre este fenómeno tão 

bem sublinhada na perspetiva dos/as Técnicos/as. A sua “leitura” deve ser utilizada 

eminentemente numa perspetiva de tentar perceber que respostas de apoio e intervenção 

existem, ou poderão ser criadas/adaptadas a situações diferentes.  
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Neste sentido, os dados analisados permitiram identificar que as principais necessidades de 

apoio das pessoas sem-abrigo, estão sobretudo relacionadas com 3 áreas-chave: Saúde, 

Ocupação Formação//inserção profissional e Problemas financeiros/dívidas. 

Ao abordar estas 3 áreas-chave, é importante ter mais uma vez em mente a perspetiva de que 

este é um fenómeno multimensional, pelo que os problemas e constrangimentos identificados 

em cada uma das áreas estão inter relacionados e condicionam-se mutuamente. Não obstante, 

especificamente no âmbito da Saúde destacaram-se aspetos muito diferenciados, que podem ir 

desde os cuidados primários, passando pelas dependências à doença mental.  

No que respeita aos cuidados primários de saúde, sobressaiu a necessidade de apostar na 

aproximação destes serviços à população efetiva e/ou em risco de sem-abrigo, podendo estes 

ser disponibilizados através das respostas sociais numa ótica de multidisciplinariedade e 

otimização de recursos. Ficou também de alguma forma patente a necessidade de respostas 

de saúde de longa duração, que permita a continuidade de tratamentos/terapêuticas em 

determinados casos.  

No que respeita às questões relativas às dependências e saúde mental existem 

equipamentos/serviços de saúde públicos (hospitais, consultas de especialidade, IDT...), mas 

são de uma forma genérica considerados insuficientes. Num contexto de limitação de recursos, 

considera-se que a articulação e o trabalho em parceria/rede entre as respostas de saúde e as 

organizações de intervenção social que atuam neste dominio é fundamental, e deverá ser 

aperfeiçoada e agilizada (ao nível da sinalização e acompanhamento de casos, articulação na 

gestão de altas médicas, definição conjunta de estratégias de intervenção, etc…).  

Como foi apontado, uma das outras áreas-chave em que importará apostar refere-se à 

Ocupação/formação/inserção profissional. Neste dominio há que ter presente na elaboração de 

programas questões como as baixas habilitações, experiência de desemprego de longa 

duração, aspetos relacionadas com rotinas diárias e hábitos de trabalho, autoestima, e a 

permanência em tratamento e acompanhamento médico. Assim o planeamento e 

concretização destes programas, deverá ser cuidado e garantido a partir da articulação entre 

entre as várias respostas e serviços de apoio a esta população.  

No que se refere aos Problemas finceiros/dívidas, estes realçam-se principalmente entre a 

população em risco de sem-abrigo, e aponta para a necessidade de programar e realizar ações 

que visem promover uma maior literacia financeira. Estas ações poderão constituir um 

importante instrumento de prevenção e de acompanhamento de situações desta natureza. Por 

outro lado, seria também importante disseminar algumas práticas que estão a ser promovidas 

de mediação entre famílias e entidades credoras no território, no sentido de facilitar a 

aproximação entre familias e este tipo de serviços. 
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Atendendo a tudo o que foi referido até este momento, considera-se que se colocam às 

entidades que atuam nesta área e mais especificamente ao NPISA de Setúbal, alguns 

desafios: 

• Levantamento e registo continuo de situações efetivas e em risco de sem-abrigo, 

utilizando essa informação para caraterização e monotorização do fenómeno no 

Concelho. Na monitorização será importante utilizar/criar instrumentos, que permitam 

acompanhar o percurso ao longo do tempo das diferentes situações de sem-abrigo no 

Concelho. Como instrumento privilegiado para esta ação e de 1º contato com as 

situações efetivas de sem-abrigo, deverá ser equacionada a constituição de equipas de 

rua. 

• Definição de um plano de prevenção de situações de sem-abrigo, construido a partir do 

levantamento e monotorização do fenómeno no Concelho, identificando indicadores de 

risco.  

• Investimento no trabalho em rede e em parceria entre todos os serviços, respostas e 

organizações que atuam neste domínio, promovendo os principios gerais que regem a 

Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-abrigo. Assim deverá ser 

adotada uma estratégia de intervenção integrada que conjuge 3 áreas prioritárias de 

necessidades de apoio: Saúde, Ocupação/Formação/Inserção profissional, Problemas 

Financeiros/dívidas. 

• Rentabilização dos recursos humanos, financeiros, equipamentos e respostas sociais 

existentes nos território, procurando ir ao encontro dos perfis diferenciados de sem-

abrigo, das necessidades detetadas e áreas de intervenção a “descoberto” (ex: 

alojamento, acolhimento a famílias, ocupação/formação “à medida”, gestão 

financeira…). É portanto fundamental planear a disponibilização de serviços/ respostas 

de emergência e pós-emergência, que se destinem a vários perfis individuais e, que se 

adequem aos principios atuais de inclusão ativa.  

• Considerar as respostas ao nível da habitação como centrais na definição de 

estratégias de atuação junto da população sem-abrigo e dinamização do tecido 

socionstitucional do Concelho, ainda que os programas de apoio e financiamento 

sejam insuficientes ou msmo inexistentes. 
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ANEXOS 

 
Sem teto:  

Espaço público – espaços de utilização pública como jardins, estações 

de metro/camionagem, paragens de autocarro, estacionamentos, passeios, 

viadutos, pontes ou outros; 
 

· Abrigo de emergência – qualquer equipamento que acolha, de 

imediato, gratuitamente e por períodos de curta duração, pessoas que não 

tenham acesso a outro local de pernoita;  
 

 Local precário – local que, devido às condições em que se 

 encontra permita uma utilização pública, tais como: carros 

 abandonados,   vãos de escada,   entradas  de prédios,  f ábricas  e 

 prédios abandonados, casas abandonadas ou outros.  

 
Sem casa:  

· Alojamento temporário– Equipamento que acolha pessoas que, não 

tenham acesso a um alojamento permanente e que promova a sua 

inserção. Corresponde à resposta social da nomenclatura da Segurança 

Social, designada por “Centro de Alojamento Temporário: “ resposta social, 

desenvolvida em equipamento, que visa o acolhimento, por um período de 

tempo limitado, de pessoas adultas em situação de carência, tendo em 

vista o encaminhamento para a resposta social mais adequada.”  

 
Não se incluem neste tipo de alojamento, os equipamentos que constituem respostas 

específicas para determinadas problemáticas, tais c omo: 

 
•    Infância e juventude :  

o Lar de Apoio (guião técnico DGSS);  
o Centro de Acolhimento Temporário para Infância e J uventude (Lei 

n.º147/99 de 1 de setembro; Guião técnico aprovado por Despacho 

do SEIS, e 29/11/96); 
 

o Lar de Infância e Juventude (Lei n.º 147/99, de 1 de setembro; 

Decreto-Lei n.º2/86, de 2 de janeiro; Guião técnico aprovado por 

despacho do SEIS, de 29/11/96);   
o Apartamento de Autonomização (Lei n.º 147/99, de 1 de setembro; 

Decreto-Lei n.º2/86, de 2 de janeiro);  
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• Pessoas Idosas  
 

o Centro de Noite (Orientação técnica, circular n.º12, de 
25/06/04;guião técnico aprovado por despacho de 19 de maio de   
2004, do MSST);  

o    Residência 
 

o Lar de Idosos (Despacho Normativo n.º12/98, de 25 de fevereiro; 

Despacho n.º 9400/2001 do SESS, de 11 de abril; Despacho n.º 

7837/2002, de 16 de abril; Despacho do MESS de 3/08/93;guião 

técnico aprovado por despacho do SEIS, de 29/11/96;orientação 

técnica, circular n.º 11, de 24/06/04);  

 
• Pessoas Adultas com Deficiência  

 
o Lar Residencial;  

 
• Pessoas Adultas em situação de Dependência  

 
o Unidade  de  Vida  Protegida  (Despacho  conjunto  n.º  407/98,  de  15   

de maio);  
o Unidade de Vida Autónoma (Despacho conjunto n.º 407/98, de 15 

de maio); 
 

o Unidade de Vida Apoiada (Despacho conjunto n.º 407/98, de 15 de 
maio);   

o Unidades de Longa Duração e manutenção (Decreto-Lei n.º 

101/2006 de 22 de maio) 
 
 
 

•    Família e Comunidade em Geral  
o Centro de Apoio à Vida (Portaria n.º446/2004, de 30 de abril; 

Orientação Técnica, Circular n.º14 de 25/06/04, guião técnico 
aprovado por despacho de 19 de maio do MSST); 

 
o Comunidade de Inserção (Orientação Técnica, Circular n.º13 de 

25/06/04, guião técnico aprovado por despacho de 19 de maio do 

MSST);  
 

• Pessoas Infetadas pelo VIH/SIDA  
 

o Residência para Pessoas Infetadas pelo VIH/SIDA  
 

• Pessoas Toxicodependentes18   
o Apartamento  de  Reinserção  Social  (Lei  n.º  17/98,  d e  21  de  abril;   

Decreto-Lei  n.º  72/99,  de  15  de  março;  Despacho  conjunto  n.º  
363/99, de 29 de abril);  
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o Comunidades Terapêuticas;   
o Centro de Acolhimento;  

 
o Centro de Abrigo;  

 
• Pessoas Vítimas de Violência Doméstica  

 
o Casa Abrigo (Lei n.º 107/99, de 3 de agosto; Decreto-Lei nº 

323/2000, de 19 de dezembro; Decreto Regulamentar n.º 1/2006, 

de 25 de janeiro).  
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Reunião do Grupo de Trabalho – Diagnóstico sobre Sem-Abrigo  
24 de Janeiro de 2011 

 

SAÚDE (10) 
! (-) Consumo de drogas (0) 
! (-)Alcoolismo (1) 
! (-) Ausência de recursos para o tratamento do alcoolismo (2) 
! (-) Ausência de respostas ao nível da saúde mental (2) 
! (-) Dificuldade de Inscrição e adesão aos cuidados de saúde primários (1) 
! (-) É uma população com doença mental associada (4) 

 

RESPOSTAS SOCIAIS (13) 
! (+) Instituições de apoio (7) 
! (-) Burocracia e falta de apoio financeiro às entidades que tentam dar resposta (1) 
! (+) Entidades com práticas de intervenção junto da população Sem-abrigo (0) 
! (-) Insuficiência de recursos financeiros nos apoios a esta população (4) 
! (+) Apoios a nível de alimentação e vestuário (0) 
! (+) Algumas instituições com respostas  (0) 
! (+) Respostas/ Iniciativas como distribuição de comida (0) 
! (+) Tentativa institucional (alimentação, higiene, integração) (0) 
! (-) Deficientes respostas (1) 
!  (-) Poucas equipas de rua – trabalho directo (0) 
! (+) Consciência da realidade Sem-abrigo em Setúbal. A resposta que hoje já se dá 

a esta população apesar de muito aquém do desejado (0) 
 

TRABALHO EM REDE / PARCERIA (9) 
! (+) Parcerias (0) 
! (+) Trabalho em rede (0) 
! (+)Trabalho em rede – boas práticas (0) 
! (+) Articulação interinstitucional (3) 
! (+) Existem várias entidades que trabalham neste problema (0) 
! (-) Dificuldade de articulação entre entidades (0) 
! (+) Trabalho em parceria (4) 
! (+) Existência de um grupo de trabalho com vários parceiros: GAISSS, já com 

alguns resultados (0) 
! (+) Parceria entre entidades (0) 
! (+) Mais e melhores meios de comunicação (Internet) (0) 
! (+) Estratégia Nacional para as Pessoas Sem-abrigo (1) 
! (+) Empenhamento (0) 
! (+) Existência de um NPISA (1) 
! (+) NPISA (0) 
! (-) PSP sente-se impotente na resolução do problema Sem-abrigo (0) 

 
 

DIMENSÕES DO PROBLEMA (9) 
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! (+) Novo conceito de Sem-abrigo (0) 
! (- Apropriação do novo conceito de Sem-abrigo (0) 
! (-) Vontade de mudar (0) 
! (-) Falta de esperança por parte da população Sem-abrigo (0) 
! (-) Imigração (0) 
! (-) Abandono (familiar, social, pessoal) (2) 
! (-) Desemprego (Consumos psicotrópicos, álcool, má alimentação, roubos, crimes) 

(1) 
! (-) Desemprego (0) 
! (-) Imigração (de outras culturas) (0) 
! (+) Confrontação com os seus direitos e deveres (0) 
! (-) Várias problemáticas em simultâneo (2) 
! (-) É um problema multidimensional (3) 
! (-) Diferentes problemáticas associadas (0) 
! (-) Diferentes problemáticas associadas (1) 
! (-) É um problema difícil de estudar (0) 
! (-) É um fenómeno persistente (0) 
! (-) É um problema de resolução demorada (0) 
! (-) Ausência de enquadramento familiar (0) 
!  (-) Formação [da pessoas Sem-abrigo] (0) 
! (-) Público pensa que a PSP tem que resolver problema dos Sem-abrigo 
! (+) Público identifica à PSP Sem-abrigo e local de “habitação” (0) 

 
 

INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS (14) 
! (-) Fraca resposta ao nível institucional, nomeadamente alojamento (0) 
! (-) Ausência de resposta de ocupação/inserção para população Sem-abrigo (3) 
! (+) Associações vocacionadas para toxicodependentes que acolhem sem-abrigo 

(0) 
! (-) Falta de um equipamento para respostas de emergência: alimentação e saúde 

(1) 
! (-) Poucas ou inexistentes respostas sociais dentro desta temática (Setúbal) (0) 
! (-) Falta de transportes (0) 
! (-) Habitação (0) 
! (-) Acolhimento (0) 
! (+) Localização privilegiada (0) 
! (-) Carência de equipamentos de emergência (6) 
! (-) Ausência de respostas, equipamentos, que dêm consistência/desenvolvimento 

ao trabalho que já se desenvolve no Centro de Acolhimento aos Sem-abrigo (0) 
! (-) Concentração da intervenção/respostas no território (0) 
! (-) Ausência de respostas imediatas de acolhimento (2) 
! (-) Ausência de resposta de alojamento (1) 
! (-) Falta de um equipamento para alojamento temporário (0) 
! (-) Carência de instituições de acolhimento de emergência (1) 
! (-) Falta de recursos físicos (casas/abrigos) (0) 

 
 


