
  
 

Comunicação à Imprensa - 14 de Abril de 2010  

A Fundação AMI, na qualidade de representante nacional no Concelho Administrativo 
da Federação Europeia das Associações Nacionais que Trabalham com o(a)s Sem-
Abrigo (FEANTSA), vem por este meio divulgar a campanha “Acabar com a Situação 
de Sem-abrigo!” desta mesma Federação de Associações. 

A FEANTSA é um leque de organizações sem-fins lucrativos que lutam contra a 
situação de sem-abrigo na Europa. É a única grande rede Europeia que se focaliza 
exclusivamente na situação de sem-abrigo a nível Europeu. 

Hoje, no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, a 
FEANTSA lança uma campanha europeia denominada “Acabar com a situação de sem-
abrigo”. A mensagem é, que acabar com a situação de sem-abrigo é necessário e 
possível. Gerir o problema da situação de sem-abrigo não é suficiente. Está na altura de 
acabar com medidas reactivas e a curto prazo, e implementar estratégias integradas para 
acabar com a situação de sem-abrigo.  

A campanha “Acabar com a situação de sem-abrigo!” estabelece cinco objectivos 
concretos, defendendo que se estes se tornarem uma parte integrante das políticas para 
as pessoas sem-abrigo, esta situação pode terminar. Os objectivos são: 

• Ninguém a dormir na rua 
• Ninguém a dormir em alojamento de emergência para além da “emergência” 
• Ninguém a viver em alojamento de transição para além do requerido para uma 

mudança de sucesso 
• Ninguém tenha que abandonar instituições sem opções de habitação 
• Nenhum(a) jovem se torne sem-abrigo como consequência da sua transição para 

a vida independente 

Como parte da campanha, a FEANTSA irá lançar a publicação, Acabar com a situação 
de sem-abrigo: Um manual para decisores políticos. O manual apresenta um conjunto 
de exemplos concretos de abordagens efectivas que foram já desenvolvidas para 
terminar com esta situação. Demonstra também que alguns Estados Membros estão já a 
fazer progressos significativos no combate à situação de sem-abrigo.  

O lançamento de hoje, está a ser assinalado com um evento no Parlamento Europeu em 
Bruxelas denominado: “É possível acabar com a situação de sem-abrigo! De que forma 
poderá a UE contribuir efectivamente para combater a situação de sem-abrigo?”. O 
evento implicará uma audição e a oportunidade de debater o papel da UE no combate à 
situação de sem-abrigo, e será seguido da inauguração de uma exposição de escultura 
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sobre sem-abrigo pelo artista dinamarquês Jens Galschiot. Nos oradores estão incluídos 
László Andor, Comissário responsável pelo Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão; Liz 
Lynne MEP; Britta Thomsen MEP; Karima Delli MEP; Ilda Figueiredo MEP; Jacek 
Protasiewicz MEP; Philippe Courard Secretário de Estado Belga para a Integração 
Social e o Combate à Pobreza; Eric Marlier, Consultor Internacional Sénior 
CEPS/INSTEAD e René Kneip, Presidente da FEANTSA. A Fundação AMI estará 
representada pela Dra. Ana Martins, Directora do Departamento de Acção Social. 

No contexto da campanha, vários membros da FEANTSA organizarão também diversas 
actividades de campanha nos diferentes estados membros no curso do ano. 

Combater a situação de sem-abrigo é uma prioridade na estratégia para a inclusão e 
protecção social da UE, e o lançamento da campanha da FEANTSA surge num 
momento chave. O “Relatório conjunto sobre Protecção social e Inclusão Social 2010” 
apela para que os Estados Membros desenvolvam estratégias integradas para combater a 
situação de sem-abrigo. No final de 2009, a Rede da UE de peritos independentes em 
inclusão social, elaborou um relatório sobre sem-abrigo e exclusão habitacional nos 
Estados Membros da UE com recomendações concretas no caminho a seguir. O 
Parlamento Europeu promoveu também algumas iniciativas sobre a temática incluindo a 
adopção, em 2008, de uma “Declaração Escrita sobre uma resolução do fenómeno de 
sem-abrigo na rua”. A Declaração apela ao Concelho para o consenso numa UE 
verdadeiramente comprometida em acabar com a situação de sem-abrigo de rua até 
2015, apela para que a Comissão forneça actualizações anuais sobre as acções levadas a 
cabo e os progressos alcançados nos Estados Membros da UE no sentido de acabar com 
a situação de sem-abrigo e para que insista para que os Estados Membros elaborem 
“planos de emergência de Inverno” como parte de uma estratégia mais ampla para os 
sem-abrigo.  

2010 é também o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Os 
objectivos centrais são o alertar consciências e renovar o compromisso político, da UE e 
seus Estados Membros, no combate à pobreza e exclusão social. É assim um potencial 
ponto de viragem no progresso político para combater a situação de sem-abrigo e 
assuntos relacionados – uma oportunidade única para que, a nível da EU se actue na 
promoção de políticas efectivas para terminar com a situação de sem-abrigo. 
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