
            
 

Comunicado de Imprensa 

“A responsabilidade é de todos” – O Comissário Lásló Andor analisa, no 
lançamento da campanha da FEANTSA “Acabar com a situação de sem-abrigo” 

que teve lugar no parlamento Europeu, de que forma pode a UE contribuir 
efectivamente combater a situação de sem-arbigo 

 

No passado dia 14 de Abril, o Comissário para o Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, 
Lásló Andor, apresentou, perante uma audiência de ONGs, autoridades públicas, 
Membros do Parlamento Europeu (MEPs), decisores políticos e pessoas em situação de 
sem-abrigo, oportunidades de uma acção ambiciosa a nível da União Europeia. O 
Comissário Andor apelou aos Estados Membros para que demonstrassem 
“comprometimento” e criassem “políticas orientadas”para acabar com a situação de 
sem-abrigo, tendo oferecido o apoio da Comissão Europeia para fazê-lo. Acrescentou 
que a situação de sem-abrigo “é uma das questões mais importantes” para quem 
trabalha na área do emprego e assuntos sociais na Comissão Europeia. O Comissário 
felicitou o objectivo da Presidência Belga de combate à situação de sem-abrigo.  

A ocasião foi o lançamento da campanha da FEANTSA (Federação Europeia das 
Associações Nacionais que Trabalham com o(a)s Sem-Abrigo), “Acabar com a situação 
de sem-abrigo”. O evento, “É Possível Acabar com a Situação de Sem-abrigo! De que 
forma poderá a UE contribuir efectivamente para combater a situação de sem-abrigo?” 
foi co-organizado pela FEANTSA e pelos Membros do Parlamento Europeu, Liz 
Lynne, Karima Delli, Britta Thomsen, Jacek Protasiewicz e Ilda Figueiredo. O 
Comissário Andor previu que a conferência tivesse um “impacto real no debate e 
política pública”.  

Os MEPs reagiram às palavras do Comissário, referindo as acções que o Parlamento 
Europeu tem feito nesta área, incluindo a Declaração Escrita sobre a “Resolução do 
fenómeno sem-abrigo na rua” adoptada em 2008, que apela à concordância do Concelho 
Europeu num compromisso a nível da UE para acabar com a situação de sem-abrigo na 
rua até 2015. O Comissário Andor apelou, aos Estados Membros, por acções que 
permitam alcançar os objectivos estabelecidos na Declaração Escrita, e por 
reconhecimento à Comissão Europeia. Os MEPs assinaram uma declaração 
interpartidária de apoio às metas para combater a situação de sem-abrigo.    

Entre os oradores estiveram também Eric Marlier, que apresentou recomendações do 
recente relatório sobre sem-abrigo e exclusão habitacional executado pela Rede 
Independente de Peritos em Inclusão Social, o presidente da FEANTSA René Kneip e o 



            
Chefe de Divisão no Ministério do Interior e dos Assuntos Sociais da Dinamarca Peter 
Juul.  

Carlos García Cortazar, Coordenador do Emprego e Assuntos Sociais da Representação 
Permanente Espanhola no Parlamento Europeu, apresentou as prioridades relativas à 
situação de sem-abrigo e exclusão habitacional da Presidência Espanhola. Philippe 
Courard, Secretário de Estado Belga para a Integração Social e o Combate à Pobreza 
apresentou a forma como a Presidência Belga facilitaria o progresso na questão da 
situação de sem-abrigo. Apresentou a Conferência Europeia Consensus sobre Sem-
abrigo que terá lugar sob a Presidência Belga em Dezembro e procura lançar as bases 
para futuros progressos políticos neste tema. 

Esta campanha da FEANTSA foi lançada oficialmente dia 14 de Abril neste evento. A 
Fundação AMI esteve presente, na qualidade de representante nacional no Concelho 
Administrativo da FEANTSA, representada pela Dra. Ana Martins Directora do 
Departamento de Acção Social. 

A mensagem da campanha é que, a situação de sem-abrigo na Europa pode e deve 
acabar. Propõe então cinco objectivos que devem tornar-se parte de estratégias 
integradas para combater a situação de sem-abrigo.  

• 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 

Foi ainda lançada 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 em alguns países europeus para 
terminar com esta situação.  

A mensagem do Comissário Andor surgiu num momento chave. Combater a situação de 
sem-abrigo é uma prioridade na estratégia da UE para a inclusão e protecção social e o 
Relatório Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social, apela para que os estados 
Membros desenvolvam estratégias integradas para combater esta situação. O ano de 
2010 é ainda o Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social, sendo assim um 
potencial ponto de viragem para o progresso político nesta área – uma oportunidade 
única para que se actue a nível da UE de modo a facilitar políticas efectivas no combate 
à situação de sem-abrigo.  



            
O evento de lançamento foi seguido da inauguração da exposição de um conjunto de 
esculturas em tamanho real de pessoas sem-abrigo, pelo escultor dinamarquês Jens 
Galschiot, apresentada pelo Projekt UDENFOR membro associado da FEANTSA.  


