
      

 

 
 



      

 

 

 Município da Figueira da 

Foz 

Relatório NPISA_2016 

Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo 

 

No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSA) 

2009-2015, e dando cumprimento ao Eixo 1 da Estratégia que define como necessário o 

conhecimento do fenómeno, bem como a sua monitorização e prevenção, apresenta-se 

o relatório que visa sistematizar os dados de caracterização do perfil da pessoa sem-

abrigo, no Município da Figueira da Foz, em 2016, face à realidade analisada em 2009 e 

2014.  
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Introdução 

O Núcleo de Planeamento e Intervenção ao Sem-Abrigo (NPISA) do Município da 

Figueira da Foz tem procurado responder às necessidades da população sem-abrigo por 

forma a minimizar as fragilidades próprias de uma sociedade com desigualdades sociais 

evidentes, focando-se essencialmente na integração social e melhoria da qualidade de 

vida destas pessoas. 

À semelhança dos diagnósticos já realizados em 2009 e 2014, o presente relatório foi 

elaborado com a colaboração das entidades do Município que intervêm junto de 

pessoas que se enquadrem no conceito de sem-abrigo definido pela ENIPSA permitindo 

assim conhecer esta realidade local, medindo aproximadamente este fenómeno e 

compreendendo quais as necessidades existentes no terreno, de modo a equacionar 

estratégias de intervenção adequadas. 

No presente relatório, e seguindo a definição da ENIPSA (2009-2015), 

 “considera-se pessoa sem-abrigo aquela que, independentemente da sua 

nacionalidade, idade, sexo, condição socioeconómica, condição de saúde física e 

mental, se encontre: 

 Sem teto: compreende todos os indivíduos a pernoitar em espaço público, em 

abrigo de emergência ou em locais precários, compreendendo estes últimos 

casas abandonadas; 

 Sem casa: abrange os indivíduos com estadia em alojamentos temporários, ou 

seja, por um período de tempo limitado.” 

Chegados a 2016 e tendo a vigência da Estratégia terminado em 2015, entendeu o NPISA 

do Município da Figueira da Foz, por um lado proceder à atualização dos números 

relativos ao fenómeno dos sem-abrigo no Município e, por outro, analisar eventuais 

alterações do perfil da pessoa sem-abrigo, identificando ainda as principais 

problemáticas que a caracterizam. Trata-se não só de uma responsabilidade social 

implícita à sua ação, mas acima de tudo um imperativo, dada a urgência de adequar as 

respostas, por parte dos parceiros locais, neste contexto adverso de crise social e 

económica. 
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Este propósito de conhecer os números não afasta a consciência de que, sendo este um 

fenómeno complexo e multidimensional, ao integrar uma forte variedade de causas e 

consequências, a procura da quantificação/contabilização das pessoas em situação de 

sem-abrigo encerra inevitavelmente limitações, uma vez que não permite entender 

como elas vivem, porque o número desses sem-abrigo não nos ajuda a conhecer melhor 

nem a perceber a realidade do seu laço à sociedade. 

O direito a uma habitação condigna, ao trabalho, ao acesso à saúde e a um tratamento 

igual perante a lei é universalmente proclamado pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 

estando também consagrado na Constituição da República Portuguesa e nos diversos 

Decretos-Lei que adotaram as medidas internacionalmente propostas. Contudo, ser 

sem-abrigo significa estar privado de alguns dos direitos que a democracia participativa 

pressupõe estar ao alcance de todos os cidadãos e cidadãs, remetendo-os assim para 

uma situação de pobreza e de exclusão social. 
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Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo  

A Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSA) 2009-2015 

surgiu fundamentalmente da necessidade de obter o conhecimento atualizado sobre o 

tema, garantir a articulação entre as intervenções existentes e consensualizar um tipo 

de respostas que potencie os recursos existentes, públicos e privados, evitando a 

duplicação e sobreposição de esforços e possíveis efeitos adversos, nomeadamente de 

manutenção e persistência do fenómeno. A Estratégia corresponde a um conjunto de 

orientações gerais e compromissos das diferentes entidades, cuja operacionalização 

deve ser implementada a nível local, no âmbito das redes sociais locais (CLAS – 

Conselhos Locais de Ação Social).  

Considerado um passo sem precedentes em Portugal, a Estratégia Nacional para a 

Integração de Pessoas Sem-Abrigo – ENIPSA surgiu, em grande parte, pela insistência da 

União Europeia na necessidade de definir e implementar políticas especificamente 

direcionadas à população sem-abrigo e na importância de quebrar ciclos ineficazes de 

intervenções assistencialistas.  

Com a implementação da ENIPSA, Portugal estipulou uma definição oficial de pessoa em 

situação de sem-abrigo influenciada pela abordagem da F.E.A.N.T.S.A – Fédération 

Européenne d´Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. A ausência de 

habitação condigna está na base das suas linhas orientadoras de avaliação e 

intervenção, considerando a garantia do acesso à habitação como primordial para a 

redução do número de pessoas nesta situação, tal como preconizado na Constituição da 

República Portuguesa (1976), e suas posteriores revisões, e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948).  

Fundamentando esta problemática como um processo abrangente, não limitado às 

pessoas que vivem na rua, e para o qual confluem diversos fatores (doença mental, 

desemprego, falta de habitação, problemas de ordem social, económica e familiar), a 

ENIPSA salienta a importância de abranger diferentes atores sociais num funcionamento 

interventivo em rede.   
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Caracterização do NPISA Figueira da Foz  

O Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Município da Figueira da Foz 

(NPISA Figueira da Foz) é uma parceria, com intervenção concelhia, composto por 

entidades públicas e privadas, com intervenção direta ou indireta junto da pessoa sem-

abrigo, constituído com o objetivo de implementar localmente a Estratégia Nacional 

para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo – ENIPSA. 

A referida Estratégia assenta nos seguintes objetivos: 

 Reconhecer e promover a utilização do conceito nacional de sem-abrigo; 

 Criar um sistema de recolha e partilha de informação que permita a existência 

de um diagnóstico social atualizado; 

 Contribuir para a definição de estratégias de intervenção social com vista à 

melhoria das respostas existentes e à implementação de resposta em falta; 

 Adotar o modelo de intervenção e acompanhamento preconizado pela ENIPSA, 

realizando as adaptações necessárias ao mesmo, tendo em conta as dinâmicas 

já existentes. 

Tais objetivos têm por base dois eixos fundamentais: 

 Eixo 1 – Conhecimento do fenómeno, informação, sensibilização e educação; 

 Eixo 2 – Qualificação da Intervenção.  
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 Metodologia  

A metodologia adotada para a caracterização genérica de pessoas em situação de sem-

abrigo no Município da Figueira da Foz assentou na recolha de dados junto das 

entidades locais que melhor conhecem, no terreno, este fenómeno.  

As entidades locais que em 2016 participaram nesta recolha de dados foram as 

seguintes:  

 AFMP - Associação Fernão Mendes Pinto; 

 ANO - Associação Novo Olhar; 

 CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo; 

 CVP Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Figueira da Foz; 

 ISS, I.P. Instituto de Segurança Social -  Serviço Local de Segurança Social da 

Figueira da Foz; 

 PSP Polícia de Segurança Pública – Esquadra da Figueira da Foz; 

 ARS Centro, I.P.- CRI – ET FFoz – Administração Regional de Saúde do Centro – 

Centro de Respostas Integradas – Equipa de Tratamento da Figueira da Foz. 

Conforme estabelecido, as entidades preencheram um questionário estandardizado, 

construído com base nas orientações advindas do ISS, I.P. em 2009, o qual procura 

abarcar um conjunto diverso de indicadores. De salientar que, sendo este questionário 

aplicado pelas instituições intervenientes junto da população sem-abrigo, a informação 

é por estas previamente tratada. 

O levantamento da informação decorreu durante os meses de janeiro a março de 2016. 

Através deste instrumento de trabalho pretende-se conhecer o número de pessoas em 

situação de sem-abrigo analisando os seguintes dados: 

 Sexo; 

 Idade; 

 País de origem; 

 Nível de ensino; 

 Tipo de sem-abrigo; 

 Agregado familiar; 
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 Serviços/Entidades de Contacto; 

 Redes de Sociabilidade; 

 Alimentação; 

 Tipo de alojamento; 

 Fonte de rendimento; 

 Principais razões para esta situação; 

 Problemas diagnosticados; 

 Necessidades/apoios identificados; 

 Tempo em que se encontra na situação de sem-abrigo. 

Reconhecem-se, igualmente, informações relativas à existência ou não de respostas 

sociais direcionadas aos sem-abrigo, que tipos de apoio são prestados e quais as 

entidades que os prestam.  

No presente Relatório, sempre que possível, é realizada uma análise comparativa com 

os resultados obtidos nos Relatórios dos anos anteriores (2009 e 2014). 
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Apresentação de Resultados  

O Núcleo Planeamento Intervenção Sem-Abrigo (NPISA Figueira da Foz) recolheu junto 

das entidades parceiras os dados que sinalizam um total de 46 pessoas sem-abrigo, no 

Município da Figueira da Foz, dos quais 32 são do sexo masculino e 14 do sexo feminino, 

representando aproximadamente 70% e 30%, respetivamente. Assim sendo, 

comparativamente com os 90 indivíduos em situação sem-abrigo sinalizados em 2009 

(68 do sexo masculino e 22 do sexo feminino) e os 79 sem-abrigo sinalizados em 2014 

(59 do sexo masculino e 20 do sexo feminino), observa-se uma tendência de diminuição 

do número de indivíduos sinalizados nesta situação. 

 Desde a data de implementação da Estratégia verifica-se a tendência da predominância 

de elementos do sexo masculino comparativamente aos do sexo feminino. Esta 

desigualdade de género, dever-se-á ao facto de as mulheres terem maior capacidade 

para recorrer a redes de apoio social e familiar, face a problemas como o desemprego e 

alojamento, enquanto que aos homens é associado uma maior importância da esfera 

profissional. Perante isto, quando se encontra em situação de desemprego surgem 

frequentemente problemas de natureza familiar, problemas de saúde entre outros.  

“Apesar dos Sem-Abrigo continuarem a ser maioritariamente do sexo masculino 

assiste-se atualmente ao aparecimento de «novos» Sem-Abrigo nomeadamente de 

mulheres, de famílias, de jovens e de idosos”, Fernando M. V. de Sousa, 2001 
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GRÁFICO 1 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS POR ENTIDADE/SERVIÇO, NO MUNICÍPIO DA 

FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Observando o Gráfico 1, é notório que o maior número de casos foi sinalizado pelo 

Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA), num total de 15 indivíduos, seguido da 

Associação Novo Olhar (ANO) que sinalizou 13 indivíduos e da Associação Fernão 

Mendes Pinto (AFMP) que identificou 11 indivíduos.  

A PSP – Esquadra da Figueira da Foz foi também auscultada, não tendo porém sinalizado 

qualquer situação de sem-abrigo. 

Nos Relatórios do NPISA da Figueira da Foz de 2009 e 2015, a ANO foi a instituição que 

mais situações de sem-abrigo sinalizou, correspondendo a 51 e 41 sinalizações 

respetivamente. 
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GRÁFICO 2 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO A DEFINIÇÃO DA ENIPSA, NO 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Tendo em conta a definição adotada pela ENIPSA, verifica-se uma maioria significativa 

referente a 78% de pessoas sem-abrigo em situação “sem teto”, enquanto que as 

restantes 13% vivem em situação “sem casa”.  

TABELA 1 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS POR SEXO E SEGUNDO A DEFINIÇÃO DA ENIPSA, 

NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

Definição da 

ENIPSA 
Feminino Masculino Total 

Sem Casa 2 4 6 

Sem Teto 10 22 32 

NR 2 6 8 

Total 14 32 46 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

 

13%

78%

9%

Sem Casa

Sem Teto

NR



      

Município da Figueira da Foz 10 

Na categoria “sem teto” incluíram-se as seguintes situações de alojamento e pernoita: 

barraca (1), roulotte (1), armazém (1) quarto alugado (8), casa abandonada (11), prédio 

abandonado (1), casa devoluta (2), rua (4), cemitério (1), pensão (1) e casa alugada (1). 

Na categoria “sem casa” foi apenas identificada a situação de 6 indivíduos sem-abrigo 

alojados temporariamente em “casa de amigos”. 

Desconhece-se o tipo de alojamento de 8 dos indivíduos sem-abrigo sinalizados, pelo 

que não é possível a sua caracterização. 

No Relatório NPISA 2014 verificara-se também que a maioria dos sem-abrigo 

correspondiam à categoria “sem teto”, representando 68% do total de sinalizações.  

Neste sentido, podemos afirmar que, desde 2014, a maioria dos sem-abrigo sinalizados 

se encontra na condição consensualmente reconhecida como sendo a de maior 

vulnerabilidade em termos sociais. 

GRÁFICO 3 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, NO MUNICÍPIO DA 

FIGUEIRA DA FOZ

  

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

 

 

15-24
7%

25-34
14%

35-44
29%

45-54
22%

55-64
14%

65 +
7%

NR
7%



      

Município da Figueira da Foz 11 

TABELA 2 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS POR SEXO, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, NO 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

Faixa Etária Feminino Masculino Total 

0-14   1 1 

15-24 1 1 2 

25-34 2 1 3 

35-44 4 10 14 

45-54 3 7 10 

55-64 2 6 8 

65 + 1 3 4 

NR 1 3 4 

Total 14 32 46 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Analisando o Gráfico 3 e a Tabela 2 constata-se que, dos 46 indivíduos sem-abrigo 

sinalizados, 29 % situa-se na faixa etária dos 35-44 anos, ou seja, encontram-se em idade 

ativa, sendo a média de idade os 46 anos. 

Podemos ainda realçar o número de sem-abrigo com idade igual ou superior a 65 anos 

(4 num universo de 46), que representa 7% do número total. Deste modo, note-se que 

a população idosa em idade não ativa constitui uma das faixas etárias mais vulneráveis 

da população, sendo particularmente atingida por uma grande desigualdade no acesso 

à saúde, habitação, cultura, entre outros aspetos relacionados com dimensões de bem-

estar social. Relativamente ao indivíduo sinalizado que se situa na faixa etária dos 0 aos 

14 anos, importa esclarecer que o mesmo integra o agregado familiar de uma pessoa 

sem-abrigo do sexo feminino. 
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GRÁFICO 4 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO O NÍVEL DE ESCOLARIDADE, NO 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

 

Analisando o Gráfico 4 pode constatar-se que a maioria dos sem-abrigo do Município 

possuem baixos níveis de escolaridade. Destacam-se os 20 indivíduos que possuem 

apenas o 1º CEB, seguidos de 7 indivíduos com o 3º CEB, 5 com o 2º CEB e, por fim, 1 

sem-abrigo com o ensino secundário.  

Tendo por base os relatórios anteriormente realizados, é possível apurar alguma 

variabilidade no que concerne à escolaridade dos sem-abrigo, uma vez que em 2009, a 

maioria possuía o 2ºCEB, em 2014, o 3º CEB e em 2016 o 1º CEB. 
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TABELA 3 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS POR PAÍS DE ORIGEM, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA 

DA FOZ 

País de 

origem 
Número 

Bulgária 1 

França 1 

Portugal 43 

Ucrânia 1 

Total 46 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

 

Analisando a Tabela 3, verifica-se que a maioria dos sem-abrigo sinalizados têm como 

país de origem Portugal (43 pessoas). Os restantes 6% são referentes a sem-abrigo 

oriundos da Ucrânia (1), Bulgária (1) e França (1). 

Esta tendência é apresentada em todos os Relatórios realizados no âmbito do NPISA da 

Figueira da Foz, registando-se uma diminuição de sem-abrigo oriundos de outros países 

(2009 – 7 indivíduos sinalizados; 2014 – 10 indivíduos sinalizados; 2016 – 3 indivíduos 

sinalizados).  
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GRÁFICO 5 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO O TIPO DE AGREGADO, NO MUNICÍPIO 

DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

 

TABELA 4 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS POR SEXO SEGUNDO O TIPO DE AGREGADO, NO 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

Tipo de Agregado Feminino Masculino Total 

Casal 2 2 4 

Sozinho 11 29 40 

Sozinho com 

Crianças 
1   1 

NR   1 1 

Total 14 32 46 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 
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Analisando o tipo de agregado dos sem-abrigo sinalizados, verificamos que a maioria 

vive sozinho, quer homens, quer mulheres perfazendo um total de 40 indivíduos num 

universo de 46. Dos que vivem sozinhos, predominam os indivíduos do sexo masculino, 

com 29 indivíduos sinalizados, sendo que os restantes 11 são relativos ao sexo feminino. 

Destaca-se também o facto de se identificar 1 indivíduo do sexo feminino com 1 criança 

nesta situação extrema de exclusão social.  

GRÁFICO 6 - REDES DE SOCIABILIDADE DOS SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA 

DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

À semelhança de 2009, a maioria dos sem-abrigo da Figueira da Foz tem como rede de 

sociabilidade as instituições, os amigos e os técnicos. A rede institucional é, portanto, a 

principal rede de apoio e segurança para esta população, seguida da rede de amigos e 

dos técnicos das instituições. 

No Relatório de 2014, foi o grupo de pares que assumiu maior destaque, seguida dos 

amigos e instituições. 
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GRÁFICO 7 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO OS SERVIÇOS/ENTIDADES COM O QUAL 

TÊM CONTACTO, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Analisando o Gráfico 7 verifica-se que é com o CASA e a ANO que a maioria da população 

sem-abrigo identificada mais mantém contacto, confirmando assim a informação acima 

exposta, quanto à importância da rede institucional como rede de sociabilidade. 
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GRÁFICO 8 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO A FORMA COMO ASSEGURAM A 

ALIMENTAÇÃO DIÁRIA, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Os sem-abrigo sinalizados recorrem maioritariamente ao CASA e à CVP - Delegação da 

Figueira da Foz para assegurarem a sua alimentação. Note-se que se desconhece a 

forma como 18 dos sem-abrigo sinalizados garantem a sua alimentação. 

Já em 2014, a maioria dos sem-abrigo identificados recorria à rede institucional para 

assegurar a sua alimentação. 
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TABELA 5 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO O TEMPO QUE ESTEVE EM ALOJAMENTO 

ANTERIOR À RECOLHA DA INFORMAÇÃO, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

Alojamento Anterior à 

Recolha da Informação 

[2-6] 

Meses 

6 

Meses 

a 1 Ano 

[1-3] 

Anos 

[3-5] 

Anos 

 [+ 5] 

Anos 
NR Total 

Barraca         1   1 

Casa Abrigo 1           1 

Casa Amigos       1     1 

Casa Familiares 1 4   3   1 9 

Casa Própria 1       2 1 4 

Estabelecimento Prisional           1 1 

Garagem     1     1 2 

Imigrante           1 1 

Instituição            1 1 

Quarto Alugado   1       1 2 

Roulote   1 1       2 

Rua   1   1 1 4 7 

NR   2       12 14 

Total 3 9 2 5 4 23 46 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

À semelhança da análise realizada em 2009, esta Tabela demonstra que a maioria dos 

sem-abrigo residiu em alojamentos não convencionais durante 6 meses a 1 ano. 

Destacam-se ainda as 2 situações de sem-abrigo residentes em casa própria (sem 

condições de habitabilidade) há mais de 5 anos, 1 residente em barraca e outro na rua 

há mais de 5 anos.  

No Relatório de 2009, a maioria das pessoas sinalizadas, antes de ficar em situação sem-

abrigo, residia em casa de amigos/familiares (29), em casa própria (15) e em 

alojamentos não convencionais (12). 
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GRÁFICO 9 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO A PRINCIPAL FONTE DE RENDIMENTO, 

NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Quanto à análise da principal fonte de rendimento dos sem-abrigo, verifica-se que, à 

semelhança de 2014, existe um número significativo de beneficiários de Rendimento 

Social de Inserção. Observam-se ainda 4 casos de beneficiários de pensões socias (2 com 

Pensão não especificada e 2 com Pensão de Invalidez), 1 com baixa médica e outro que 

apesar de receber o seu salário de trabalho, se encontra nesta situação extrema de 

precariedade e exclusão social. Foram ainda identificadas como outras fontes de 

rendimento 2 indivíduos que subsistem através das esmolas da arrumação de carros e 

outros 2 que não apresentam qualquer tipo de rendimentos. 

Em 2009, a maioria dos sem-abrigo apresentava “Outro Tipo de Rendimento” como 

principal fonte de rendimento.  
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GRÁFICO 10 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO A PRINCIPAL RAZÃO PARA A 

SITUAÇÃO ATUAL, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Outro dos aspetos analisados foi a tentativa de identificar a principal razão que conduziu 

os sem-abrigo à sua situação atual. No Município da Figueira da Foz, e de acordo com a 

informação recolhida, foram identificadas essencialmente duas causas subjacentes à 

situação de sem-abrigo: o desemprego e os comportamentos aditivos.  

No Relatório elaborado em 2009, a rutura familiar (37) e a desinstitucionalização (9) 

eram mencionadas como as principais razões para a situação de sem-abrigo. Em 2014 a 

doença mental (28) e a rutura familiar (27) constituíam as principais razões para a 

situação de sem-abrigo. 
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GRÁFICO 11 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO O PRINCIPAL PROBLEMA 

DIAGNOSTICADO, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Quanto à análise das problemáticas que afetam os sem-abrigo, as entidades 

participantes destacaram maioritariamente a situação de falta de ocupação e o 

consumo de drogas como os principais problemas diagnosticados.   

Em 2014 as situações de pobreza e exclusão social (29) e razões financeiras/dívidas (14) 

surgiram como sendo os principais problemas dos sem-abrigo sinalizados. 
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GRÁFICO 12 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO O APOIO NECESSÁRIO FACE AO 

PROBLEMA DIAGNOSTICADO, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

No que respeita à identificação do apoio necessário face aos problemas diagnosticados 

nos sem-abrigo do Município, verificou-se que as entidades referiam mais do que um 

apoio necessário em simultâneo, pelo que, o valor total obtido é superior ao número 

total de sem-abrigo sinalizados. 

O principal apoio identificado foi a Integração na Comunidade de Inserção Novo Olhar 

(CINO), seguida de integração no mercado de trabalho.  

Em 2009, a principal necessidade de apoio era o tratamento do abuso de substâncias - 

drogas (31) e álcool (11).  
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GRÁFICO 13 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS SEGUNDO O TEMPO EM QUE SE ENCONTRAM 

NA SITUAÇÃO ATUAL, NO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

Analisando o gráfico acima, relativo à duração da condição de sem-abrigo, verifica-se 

que a maioria encontra-se nesta situação extrema de exclusão social entre 1 a 2 anos 

(26%), seguido de 1 a 3 meses e + de 5 anos (ambos com 15%).  
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Respostas Sociais de apoio à população sem-abrigo do Município da Figueira da 

Foz_2016 

Este Relatório, para além de tentar promover o conhecimento da problemática sobre os 

sem-abrigo no Município da Figueira da Foz, através da sua caraterização 

sociodemográfica, pretendeu de igual forma identificar e caracterizar as respostas 

sociais existentes no Município com intervenção direta junto deste tipo de público. 

Equipa de Intervenção Direta da Associação Fernão Mendes Pinto: 

Segundo o Manual de Nomenclaturas e Conceitos – Respostas Sociais da Direção–Geral 

da Segurança Social, da Família e da Criança (2006), entende-se por Equipa de 

Intervenção Direta a “resposta social desenvolvida através de um serviço constituído por 

unidades de intervenção junto da população toxicodependente e suas famílias e junto 

de comunidades afetadas por este fenómeno”. 

No Município da Figueira da Foz, a equipa de Intervenção Direta da Associação Fernão 

Mendes Pinto, localmente designada por Equipa de Rua, iniciou funções em 2000 e 

encontra-se sedeada nos serviços administrativos da Instituição.  

As Equipas de Rua são unidades de intervenção direta junto da população utilizadora de 

substâncias psicoativas e em situação de exclusão social, como a população sem-abrigo. 

O seu objetivo fundamental é a prestação de apoio às pessoas, fomentando a sua 

integração em processos de recuperação, tratamento e reinserção social, através do 

desenvolvimento da ação articulada de sensibilização, orientação, acompanhamento e 

encaminhamento, bem como na perspetiva de redução de riscos. 

Pretende-se, assim, melhorar o sistema de apoio à população utilizadora de substâncias 

psicoativas e em situação de exclusão social, nos casos em que isso é possível, numa 

perspetiva de encaminhamento para programas mais estruturados de tratamento, 

recuperação e reinserção social e têm os seguintes objetivos: 

 despistar situações de risco, ao nível do consumidor experimental, ocasional e 

habitual; 

 motivar/sensibilizar para o tratamento e para a definição de um projeto de 

vida; 
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 envolver os indivíduos no seu processo de mudança; 

 envolver as famílias, enquanto suporte de referência e apoio no processo de 

ajuda às situações de disfunção e relacionamento; 

 envolver a comunidade num processo dinâmico e interativo, tendo em vista a 

prevenção, o apoio e a resolução de problemas originados pelo fenómeno da 

toxicodependência; 

 procurar encontrar os meios que visem a reinserção social e profissional da 

população toxicodependente. 

Comunidade de Inserção Novo Olhar: 

Indo ao encontro das necessidades identificadas no Relatório do NPISA de 2009 e 

posteriormente no Relatório de 2014, em final de 2015 a ANO celebrou acordo de 

cooperação para a resposta social de Comunidade de Inserção com o Centro Distrital de 

Coimbra do ISS, IP. 

Conforme o Manual de Nomenclaturas e Conceitos – Respostas Sociais da Direção – 

Geral da Segurança Social, da Família e da Criança (2006), entende-se por Comunidade 

de Inserção a “resposta social, desenvolvida em equipamento, com ou sem alojamento, 

que compreende um conjunto de ações integradas com vista à inserção social de diversos 

grupos alvo que, por determinados fatores, se encontram em situação de exclusão ou de 

marginalização social”. 

Esta resposta social visa a progressiva autonomização do beneficiário, mediante a 

reintegração social e profissional tão plena quanto possível. Tem como destinatários 

privilegiados pessoas e famílias sem-abrigo, em situação de exclusão ou de 

marginalização social, com idade superior a 18 anos e menores quando acompanhados 

pelos encarregados de educação.  

A Comunidade de Inserção Novo Olhar (CINO) encontra-se em funcionamento durante 

todo o ano, 24h por dia, sendo os seus serviços assegurados por uma equipa técnica 

(técnico(a) de serviço social, psicólogo (a), educador(a) social, ajudantes de ação direta 

e vigilantes).  
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 Segundo a Norma XX do Regulamento Interno da Comunidade de Inserção Novo Olhar, 

esta resposta social assegura os seguintes serviços/atividades: 

a) Higiene – Todos os residentes realizam a sua higiene diariamente de acordo com 

o horário pré-estabelecido para o efeito. 

b) Atividades Diárias – Todos os residentes participam nas atividades diárias de 

acordo com o programa pré-estabelecido. 

c) A manutenção/limpeza do espaço físico da CINO é assegurada diariamente pelos 

residentes da estrutura, com supervisão dos Ajudantes de Ação Direta, 

enquadrado nas atividades de rotina diária da CINO. 

d) Sono – Existem horários pré-estabelecidos e destinados ao descanso, que devem 

ser cumpridos. 

e) Alimentação – As refeições realizam-se em horário pré-estabelecido e em local 

destinado para o efeito. São confecionadas preferencialmente pelos residentes, 

sob a supervisão de um elemento da equipa técnica. 

f) Acompanhamento social e psicológico – Todos os residentes dispõem deste 

acompanhamento, sendo os horários de atendimento definidos pela equipa ou 

solicitados por iniciativa do cliente, quando tal se justifique. 

As constantes transformações que ocorrem na sociedade tornam imperativa a conceção 

de novas formas de intervenção e o ajustamento das respostas sociais já existentes, de 

modo a que privilegiem a flexibilidade necessária para atender à complexidade da 

realidade social. As respostas sociais têm um papel preponderante no âmbito das 

políticas sociais, constituindo-se como um incentivo à expansão e qualificação da rede 

de serviços e equipamentos sociais, dirigidos aos diversos grupos da população. 

As respostas sociais apresentam-se como um elemento fundamental no apoio às franjas 

mais excluídas e vulneráveis da população. Junto da população sem-abrigo da Figueira 

da Foz destacam-se a Equipa de Rua da AFMP e a CINO que, numa lógica de 

complementaridade com outras respostas sociais desenvolvidas pelas várias IPSS´s 

implantadas no Município, possibilita um apoio aos sem-abrigo do Município através de 

uma união concertada de esforços. 
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Considerações Finais 

Desde 2009 que o número de sem-abrigos sinalizados no Município da Figueira da Foz 

tem vindo a diminuir, como é possível observar através do gráfico infra: 

GRÁFICO 14 - NÚMERO DE SEM-ABRIGO IDENTIFICADOS DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DA ENIPSA, NO 

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

NPISA DA FIGUEIRA DA FOZ, 2016 

O perfil médio dos sem-abrigo da Figueira da Foz é traçado a partir dos seguintes dados: 

 Cerca de 70% são do sexo masculino, têm como país de origem Portugal e 

vivem sozinhos; 

 Têm em média 46 anos, encontrando-se portanto em idade ativa; 

 Possuem como nível de escolaridade o 1º CEB; 

 Anteriormente à situação de sem-abrigo residiram em alojamento não 

convencional durante 6 meses a 1 ano; 

 78% dos sem-abrigo enquadra-se na categoria “sem teto”; 

 A maioria dos sem-abrigo assegura a sua alimentação recorrendo à rede 

institucional; 
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 As instituições, os amigos e os técnicos constituem as principais redes de 

sociabilidade dos sem-abrigo; 

 Contactam maioritariamente com o CASA e a ANO; 

 São beneficiários de Rendimento Social de Inserção; 

 O desemprego e os comportamentos aditivos são as principais razões para a 

situação de sem-abrigo; 

 A falta de ocupação e o consumo de drogas são os principais problemas 

diagnosticados; 

 O principal apoio necessário é a integração na CINO e no mercado de 

trabalho. 

 A maioria dos indivíduos encontram-se em condição de sem-abrigo entre 1 a 

2 anos. 

O cumprimento da avaliação da Estratégia Nacional, que esteve em vigor entre 2009 e 

2015, reveste-se da maior importância, devendo integrar um mecanismo de 

participação dos vários parceiros e das próprias pessoas sem-abrigo, por forma a que 

estas sejam protagonistas de iniciativas e de grupos que intervêm sobre estas 

temáticas.  Esta avaliação deverá ser o ponto de partida para a análise da pertinência da 

criação de uma nova Estratégia Nacional e, por conseguinte, municipal que deve 

concretizar o objetivo fundamental de salvaguarda da dignidade da pessoa humana, 

garantindo o direito à habitação e a condições de vida condignas. 
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