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Estratégia Nacional – Como surgiu?

Consciência da 
existência de 
um problema e 
do insuficiente 
conhecimento 
do mesmo

Reconhecimento 
da deficiente 
resposta ao 
problema

Necessidade de 
consensualizar um 
tipo de resposta que 
potencie os recursos 
existentes, públicos e 
privados

Grupo Interinstitucional 
(Maio 2007 – coordenado pelo ISS, IP) 

Missão: desenvolver uma Estratégia Nacional

Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo
(14 de Março de 2009 - apresentação e subscrição pública por 

diversos  sectores e áreas de actividade pública e privada)



Entidades Publicas
ACIDI, IP CIG

DGS DGSS
ACS DGRS
IDT IEFP

IHRU DGSP
LNEC PSP
SCML GNR
ANMP ISS,IP
ENSP

Grupo Interinstitucional



Entidades 
Privadas

CNIS REAPN

União das 
Misericórdias FNERDM

CESIS  
observatório FEANTSA

Grupo Interinstitucional
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Conceito de Pessoa Sem-Abrigo

Pessoa sem-abrigo - Aquela que, independentemente 
da sua nacionalidade, idade, sexo, condição sócio-
económica e condição de saúde física e mental, se 
encontre:

sem tecto
vivendo no espaço público 
alojada em abrigo de emergência
com paradeiro em local precário

sem casa
em alojamento temporário destinado para o 
efeito
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Requisitos operacionais do Conceito de 
Pessoa Sem-Abrigo

SEM TECTO:
Espaço público – espaços de utilização pública como 

jardins, estações de 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, 
fábricas e prédios abandonados, casas abandonadas ou 
outros.
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Requisitos operacionais do Conceito de 
Pessoa Sem-Abrigo

SEM CASA:

Alojamento temporário – Equipamento que acolha 
pessoas que, não tenham acesso a um alojamento 
permanente e que promova a sua inserção, 
designadamente “Centro de Alojamento Temporário”



29 de Dezembro de 2009 8

ENIPSA

Prevenção (junto de grupos de 
risco);

Intervenção (em situações de 
rua e alojamento temporário);

Acompanhamento (posterior ao 
acesso a alojamento e respectiva 
inserção)

Estratégia
Nacional

(propõe Medidas
a 3 níveis)
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Objectivos da Estratégia Nacional 

Estratégia
Nacional

EIXO 1 

Conhecimento 
do fenómeno, 
informação, 

sensibilização 
e educação

EIXO 2 

Qualificação 
da Intervenção
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EIXO 1 - Objectivos

1. Promover a utilização de um conceito único de "pessoa sem-
abrigo", a nível nacional (2009)

2. Garantir a Monitorização do fenómeno através da 
implementação de um Sistema de Informação e 
Monitorização (2010)

3. Assegurar que os Diagnósticos e os Planos de 
Desenvolvimento Social (PDS) das redes sociais incluam 
indicadores relativos ao fenómeno sem-abrigo (Constituição 
de Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no 
âmbito das redes sociais locais - 2009)

(Cont.)
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EIXO 1 - Objectivos

(Cont.)

4. Garantir a Actualização Permanente do Conhecimento e a 
Luta Contra a Discriminação (2011)

5. Garantir acessibilidade e disponibilização de informação 
permanentemente actualizada sobre o tema e os recursos 
existentes (2010-11)
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EIXO 2 - Objectivos

1. Promover a qualidade técnica da Intervenção (2010-15)

2. Garantir eficácia e eficiência na intervenção (Modelo de 
Intervenção e Acompanhamento implementado 2009-15)

3. Garantir a qualidade das respostas, dos serviços prestados e 
a logística operacional dos recursos fixos e móveis que 
prestam apoio às pessoas sem-abrigo (2009-15)

4. Assegurar a existência de respostas que garantam que 
ninguém é desinstitucionalizado sem que tenham sido 
accionadas todas as medidas necessárias para lhe garantir 
um lugar adequado para viver, bem como os apoios 
necessários, sempre que se justifique (2009-13)

(cont.)
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EIXO 2 - Objectivos

(cont.)

5. Assegurar que ninguém tenha de permanecer na rua por 
mais de 24 horas (2010-15)

6. Assegurar o apoio técnico à saída de um alojamento 
temporário (AT) durante o tempo necessário (2010-15)

7. Assegurar a existência de condições que garantam a 
promoção de autonomia através da mobilização e 
contratualização de todos os recursos disponíveis de acordo 
com o diagnóstico e necessidades (Habitação, Emprego, 
Protecção Social e Saúde 2010-15)
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Modelo de Intervenção e Acompanhamento
(2009) 

Plataformas 
Supra-Concelhias

Plenário dos CLAS
(Avaliação da pertinência de constituição de 

um NPISA ou Interlocutor Concelhio)

“Núcleo de 
Planeamento 
e Intervenção 
Sem-Abrigo”
(Celebração de 

Protocolo)

ou

Interlocutor 
Local 
para a 

Estratégia 
Sem-Abrigo
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Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo / 
Interlocutor Concelhio

Relatórios de actividades anuais

Planeamento

Diagnóstico local sobre o fenómeno sem-
abrigo, como contributo para o diagnóstico 
da rede social e base de planificação da sua 
actividade;

Identificação e mobilização dos recursos 
necessários à resolução do problema –
sistematização de um guia de recursos local;

Planificação das actividades nesta área, 
através da construção de um Plano de Acção 
(conjugando esforços e rentabilizando 
recursos);

Identificação das necessidades de formação 
das equipas e programação da mesma;
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Contribuir para assegurar a implementação e 
monitorização da ENIPSA, centralizando toda a 
informação a nível local;

Intervenção

Coordenar os encontros para análise e 
atribuição de casos;
Promover articulação entre as entidades 
públicas e privadas visando a articulação e 
rentabilização de recursos;

Monitorizar os processos (controlo da execução 
dos PI, identificação e gestão de obstáculos);

Assegurar a articulação com equipas de 
supervisão e avaliação externa;
Promover acções de Sensibilização/Educação 
da comunidade para as questões da inserção da 
população sem-abrigo;

Articulação permanente com o Grupo de 
Implementação, Monitorização e Avaliação da 
Estratégia.

Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo / 
Interlocutor Concelhio
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