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RECOMENDAÇÃO 

 
Acções de Apoio à População Sem Abrigo da Freguesia 

 
Considerando que: 

 

1) A habitação é um direito inalienável, consagrado na Constituição da República, 

devendo ser garantida a todos. 

 

2) A resolução do problema da habitação e, nomeadamente, da população Sem 

Abrigo implica a implementação de medidas de proteção e inclusão social, bem 

como projectos de habitação social. 

 

3) A actual crise sanitária, fragilizou a estabilidade económica e sanitária das 

famílias, criou um panorama de carência económica e emergência habitacional 

que provocou um aumento da população sem abrigo bem como a dificultação do seu 

acesso aos apoios: novas pessoas, perdendo o emprego ou a habitação, necessitaram 

de recorrer aos centros de acolhimento noturno e ao apoio diário. 

 

4) As equipas de distribuição alimentar e de apoio diário aos Sem Abrigo tornaram-se 

insuficientes durante a crise pandémica tornando-se necessário um reforço destes 

serviços, bem como dos centros de acolhimento diários. 

Agravando-se a necessidade de implementação de medidas sanitárias e materiais para 

a prevenção da transmissão do vírus. 

 

5) A situação das pessoas Sem Abrigo constitui um flagelo social a que se deve 

responder com projectos de inclusão, protecção e apoio, recusando-se qualquer tipo 

de estigmatização das pessoas neste cenário. 

 

6) A utilização do Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, como centro de 

acolhimento, aumentou a visibilidade desta população na Freguesia do Areeiro. 

 

7) O conjunto de planos de apoio aos Sem-Abrigo promovidos no concelho de 

Lisboa deve contar com o apoio da Junta de Freguesia do Areeiro.  

Assim, o eleito do Partido Comunista Português propõe que a Assembleia de 
Freguesia do Areeiro, reunida em 25 de Junho de 2020, decida recomendar à Junta 
de Freguesia do Areeiro que se adoptem medidas no sentido de: 
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1. Aprofundar a sua participação nos projectos de apoio à comunidade Sem Abrigo 

promovidos pela Câmara Municipal de Lisboa, na áreas da prevenção e inserção social 

desta população. 

 

2. Promover programas da sua iniciativa na área da habitação, formação profissional e 

emprego que conduzam à integração plena desta população na sociedade. 

 

O eleito pelo Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro 

25 de Junho de 2020 


