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Salários algarvios mais baixos 
do que a média nacional

Covid-19
Centros municipais 
vacinam centenas 
por dia

P 7

CCDR chumba 
plantação 
de abacates 
de Lagos

P 8

Ferry do Guadiana 
vence prémio 
de cooperação 
entre países

P 9

Desconfinamento
Fronteira reabre 
e espanhóis 
animam comércio 

P 19

Desporto
Hamilton vence 
nas "voltas" e Algarve 
arranca na Volta

P 24

Segundo os últimos números, de julho 
de 2020, existiam 593 pessoas a viver 
nas ruas do Algarve - 15 por cento 
do total nacional - mas é provável 
que a situação se tenha agravado 
pela pandemia de covid-19, que, 
além do número, alterou também 
o perfil habitual dos sem-abrigo. Com 
o projeto Legos, que iniciou funções 
já em maio, vários concelhos e associações 
da região pretendem dar respostas 
de continuidade aos sem-abrigo 
e reintegrá-los na sociedade

P 3

PROJETO LEGOS QUER AJUDAR CERCA DE 600 PESSOAS EM SETE CONCELHOS

Região tem 15 por cento 
dos sem-abrigo do País

P 4  e 5

Lídia Jorge ganha 
prémio literário da APE

P 24
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A Estratégia Nacional para 
a Integração das Pessoas 
em Situação de Sem-abrigo 
(ENIPSSA) 2017-2023 rea-
lizou, entre fevereiro e maio 
de 2018, um inquérito sobre 
as “Pessoas em situação 
de sem-abrigo - conceitos 
utilizados e sistemas locais 
de informação”. O resultado 
desse inquérito informa que o 
Algarve tem um total de 15% 
do diagnóstico nacional. 

Para diminuir esta percen-
tagem, entra em funciona-
mento neste mês de maio o 
projeto Legos, que surgiu após 
a abertura do concurso para 
apresentação de candidatu-
ras ao CRESC Algarve 2020, o 
Programa Operacional Regio-
nal do Algarve, para projetos 
inovadores de inclusão social, 
para respostas a pessoas em 
situação de sem-abrigo.

Os concelhos de Vila Real 
de Santo António, Tavira, Faro, 
Loulé, Albufeira, Portimão e 
Lagos juntaram-se às asso-
ciações Movimento de Apoio à 
Problemática da Sida (MAPS), 
Grupo de Ajuda a Toxicode-
pendentes (GATO), Centro de 
Apoio ao Sem-Abrigo (CASA), 
GRATO e APF nesta candi-
datura, que vai apoiar 593 
pessoas sinalizadas naqueles 
territórios.

PROJETO LEGOS QUER AJUDAR CERCA DE 600 PESSOAS EM SETE CONCELHOS

Algarve tem 15% dos sem-abrigo do País
A região tem cerca de 15% do total de sem-abrigos 
sinalizados a nível nacional. Segundo os últimos números, 
existiam 593 pessoas a viver nesta situação no Algarve, 
mas é provável que a situação se tenha agravado 
pela pandemia de covid-19, que, além do número, 
alterou também o perfil habitual dos sem-abrigo. 
Com o projeto Legos, que iniciou funções agora já em maio, 
vários concelhos e associações da região pretendem 
dar respostas de continuidade aos sem-abrigo
e reintegrá-los na sociedade

Para Fábio Simão, de 39 
anos, presidente do MAPS 
e coordenador do projeto, o 
Legos pretende “dar respos-
tas de continuidade, pois é 
necessário trabalhar antes 
de integrar” os sem-abrigo, 
afirma ao JA.

Trabalhar as pessoas
“Não pretendemos apenas 

oferecer bens e serviços, mas 
sim trabalhar as pessoas”, 
uma vez que “estas pessoas 
não precisam apenas de um 
cobertor e uma refeição, mas 
sim de um grupo de amigos, 
um passatempo, um diver-
timento ou um trabalho. Tal 
como muitos de nós”.

Este projeto tem como 
meta que “as pessoas sem-
-abrigo tenham atribuído um 
gestor e um técnico respon-
sável por caso, para acom-
panhar e articular com a 
sociedade”.

Pretende-se “abarcar to-
das as pessoas, que são cerca 
de 600, mas temos consciên-
cia que haverá algumas que 
estão no período de negação 
e não vai ser possível logo 
no primeiro momento. Será 
um trabalho de conquista”, 
acrescenta.

Segundo António Travas-
sos, secretário técnico do 
Programa Operacional do 
Algarve, este projeto “é des-

tinado a concelhos que já 
tivessem constituído Núcleos 
Locais de Apoio às Pessoas 
em Situação de Sem-Abrigo”, 
inserido na Estratégia Nacio-
nal de Integração de Pessoas 
Sem-Abrigo a nível nacional, 
neste momento em curso, 
“que é prioritária para o País”.

Ao JA, António Travassos 
refere que esta candidatura 
única dos municípios e as-
sociações, “fez com que seja 
possível uma solução trans-
versal a todo o território” e 
que as instituições “tivessem 
disponíveis meios financeiros 
para estas situações”.

“A preocupação da Co-
missão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Algarve (CCDR) era que 
houvesse respostas de acom-
panhamento das pessoas e a 
sua reinserção social. É preci-
so trabalhar as pessoas para 
poderem acreditar e inseri-las 

no mercado de trabalho”, 
sustenta.

Fábio explica ainda ao 
JA que o projeto Legos quer 
“trabalhar as pessoas para 
preparar as oportunidades, 
para coloca-las em aparta-
mentos partilhados ou irem 
para desintoxicação. É ne-
cessário ter uma equipa de 
permanência, que tenha uma 
relação de confiança com os 
sem-abrigo, para que, quando 
surja a oportunidade, ela seja 
aproveitada, senão perdemos 
uma oportunidade de tirar 
alguém da rua”.

Este projeto, financiado 
pela CCDR, “vai permitir au-
mentar a capacidade e diver-
sidade de resposta”, segundo 
o presidente do MAPS.

“Vamos construindo deva-
garinho, mas às vezes temos 
até de desconstruir. Temos 
de ter um atendimento perso-
nalizado para cada uma das 
pessoas”, afirma.

O Legos servirá para “tra-
balhar com as pessoas, não 
as abandonando. Vai acompa-
nhá-las e vamos lutar por um 
conceito diferente de coopera-
ção e integração comunitária, 
ligando a comunidade a este 
processo”.

Segundo António Travas-
sos, “há a possibilidade deste 
projeto ser abrangido por mais 
concelhos no futuro, apesar 
de ainda não ter sido demons-
trado interesse por outros 
municípios, uma vez que o 
projeto começou este mês”.

No entanto, o aumento de 
doenças mentais em pessoas 
que estão em situação de 
sem-abrigo tem dificultado os 
trabalhos de várias institui-
ções e associações.

É uma situação que “tem 
vindo a aumentar e a agra-
var-se, porque as pessoas 
não são diagnosticadas e 
trabalhadas a tempo”, refere 
Fábio Simão.

“A doença mental é um 
grande entrave e um grande 
problema atualmente. É muito 
difícil de lidar, porque a nível 
nacional não há resposta”.

Algumas destas pessoas 
“recusam-se a ir a um hospital 
psiquiátrico”, o que faz com 
que a doença não seja diag-
nosticada e o sem-abrigo “não 
conta como doente”, enquan-
to outros são acompanhados 
em centros de saúde.

Apartamentos 
partilhados acolhem 
50 pessoas na região

Antes do início deste proje-
to, foi lançado e cofinanciado 
pela Segurança Social um 
novo desafio, que será com-
plementado com o Legos, em 
junho do ano passado.

Esta iniciativa passa pela 
criação de apartamentos 
partilhados, nos concelhos já 
referidos acima, que vão servir 
de casa temporária, durante 
seis meses, a pessoas que 
se encontram em situação de 
sem-abrigo.

Faro e Loulé são dois dos 
concelhos que já possuem es-
tes apartamentos partilhados, 
que em todo o Algarve irão 
acolher cerca de 50 pessoas, 
com as rendas a cargo dos 
municípios.

“O objetivo é que as pes-
soas se integrem, mas tem 
também de haver uma res-
ponsabilidade. Damos ali-
mentação e higiene, mas 
tudo dentro dos limites. Não 

é um hotel, não há produtos 
de luxo. É temporário, com o 
máximo de seis meses, para 
as pessoas se organizarem 
com a ajuda de uma equipa 
técnica”, explica Fábio ao JA.

No entanto, “ainda há mui-
ta resistência, pois são muitos 
anos de rua” e os sem-abrigo 
“têm esta dificuldade, de 
mudar tudo de um momento 
para o outro”.

“Algumas integrações nos 
apartamentos correram bem, 
outras menos bem, porque há 
pessoas que não aceitam. É 
sempre difícil uma equipa, que 
eles conhecem muito pouco, 
aproximar-se deles. Têm medo 
de ser apenas seis meses e 
irem para a rua outra vez e 
também não gostam muito 
de partilhar casa com outras 
pessoas”, acrescenta.

Quem não aceita esta aju-
da, continua a estar sinalizado 
pelas associações e municí-
pios e, a partir daí, “trabalha-
-se a pessoa”.

Quem aceita e tem rendi-
mentos, comparticipa com 
cerca de 40% do rendimento 
mas, “se não tiver, não paga 
nada”.

Num dos dois apartamen-
tos de abrigo temporário em 
Faro, já houve dois casos de 
sucesso. “Eram duas pessoas 
sem-abrigo recentes, com ren-
dimentos, mas que estavam 
nesta situação por falta de 
suporte familiar e com dificul-
dades em ter sítio para ficar”.

“Esta ajuda deu-lhes tem-
po para se organizarem, e em 
pouco menos de dois meses, 
seguiram a sua vida fora do 
apartamento”, conta.

Neste apartamento situa-
do na capital algarvia, estão 
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Apartamento partilhado em Loulé
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agora cinco pessoas, desde 
há cinco meses, devido às 
consequências da covid-19.

“Perderam o emprego, 
perderam a casa após sepa-
rações e após discussões com 
os pais”, explica o presidente 
do MAPS e coordenador do 
Legos ao JA.

A pandemia de covid-19 
veio também dar mais tra-
balho ao MAPS, que foi obri-
gado a implementar apoio 
alimentar.

“Começou excecionalmen-
te durante o primeiro Estado 
de Emergência, no ano passa-
do, para aguentar um pouco, 
mas já ultrapassou um ano 
e não conseguimos parar. 
Todos os dias temos situações 
novas”.

Atualmente, o que mais 
assusta Fábio “é o número 
de pessoas que estão fora 
do perfil habitual dos pedidos 
de ajuda. Agora são pessoas 
que tinham uma vida estável 
e tranquila, que estão a perder 
tudo e isso assusta, porque 
o fim das moratórias está 
próximo”.

No entanto, Fábio Simão 
destaca que o conceito de 
sem-abrigo está a mudar: “Os 
novos sem-abrigo sinalizados 
são diferentes e fora do pa-
drão a que estávamos habi-
tuados. Têm situações mais 
alarmantes e são jovens que 
sofreram a perda de emprego 
muito recentemente”.

Outros casos são de jovens 
que foram expulsos de casa 
pelos próprios pais, devido à 
sua orientação sexual.

“As pessoas são expulsas 
de casa porque a descoberta 
gera um conflito familiar”, 
refere.

Portimão é o concelho 
com mais sem-abrigo

Em julho de 2020, segun-
do um documento do projeto 
Legos que o JA teve acesso, a 
última atualização de dados 
demonstrava que existem no 
concelho de Portimão 144 
pessoas sem-abrigo, 108 
delas homens e 36 mulheres.

Com idades entre os 50 e 
os 59 anos encontram-se 38 

pessoas, 29 entre os 40 e 49, 
19 entre os 30 e 39, 10 dos 
60 aos 69, quatro dos 20 aos 
29, três com mais de 70 anos 
e 41 pessoas sem determina-
ção de idade.

A maioria dos sem-abrigo 
do concelho de Portimão são 
de nacionalidade portuguesa, 
mas com baixa escolaridade.

Relativamente à saúde 
mental, grande maioria dos 
sem-abrigo tem duplos diag-
nósticos, com doença psíquica 
e comportamentos aditivos, 
em situação de desemprego 
e a beneficiar do rendimento 
social de inserção, reforma ou 
pensão de invalidez.

No concelho de Albufeira 
estavam identificadas 54 
pessoas em situação de sem-
-abrigo, 50 delas conside-
radas “sem-teto” e quatro 
“sem-casa”.

Maior parte dessas pes-
soas são do sexo masculino, 
com idades compreendidas 
entre os 18 e os 77 anos, 
nacionalidade portuguesa, 
solteiras, com baixa escolari-
dade e desempregados sem 
qualquer rendimento.

Muitas dessas pessoas 
identificadas possuem co-
morbilidades em relação à 
saúde mental, com doença 
psiquiátrica e comportamen-
tos aditivos, recorrendo a 
instituições locais para apoio 
no vestuário e alimentação, 
através do refeitório social.

Na última atualização des-
tes números, Faro contava 
com 104 sinalizações de 
pessoas em situação de sem-
-abrigo, com idades entre os 
30 e os 50 anos.

Tal como em Albufeira, 
maior parte dos sem-abrigo 
identificados na capital algar-
via são do sexo masculino, 
com estado civil solteiro e 
baixa escolaridade.

A sua maioria é de naciona-
lidade portuguesa, mas sem 
raízes algarvias, uma vez que 
provêm de outros distritos.

Além da mendicidade, 
muitos destes sem-abrigo 
dão apoio a estacionamento 
de veículos na cidade, per-
noitando depois em casas 

abandonadas.
Segundo o documento, a 

maioria dos sem-abrigo de 
Faro ficaram nesta situação 
devido a alcoolismo, toxico-
dependência, desemprego, 
problemas financeiros e fa-
miliares, tendo já solicitado, 
maior parte deles, apoio em 
instituições locais a nível 
financeiro, alimentar e relati-
vamente à reabilitação.

Já em Loulé, na última 
atualização feita em julho de 
2020, existiam 106 sinaliza-
ções de pessoas em situação 
de sem-abrigo no concelho, 
94 homens e 12 mulheres.

Cerca de 40 pessoas têm 
idades entre os 51 e 64 anos, 
enquanto 29 delas têm entre 
41 e 50, e 15 entre os 19 e 30 
e dos 31 aos 40. Com idade 
superior a 65 anos, foram 
sinalizadas sete pessoas.

Em situação de sem-abrigo 
a residir em locais precários, 
estão 47% das pessoas si-
nalizadas, 17% em espaços 
públicos e apenas 1% tem 
resposta de alojamento em 
quartos arrendados ou pen-
sões, enquanto os restantes 
35% não têm ainda situações 
determinadas.

Lagos tem sem-abrigo
de várias nacionalidades

Em Lagos, no mesmo pe-
ríodo, foram sinalizadas 86 
pessoas em situação de sem-
-abrigo no concelho, sendo 
68 homens e 18 mulheres, 
correspondendo a 79% e 21%, 
respetivamente.

Com idades entre os 45 e 
os 64 anos estão 34 destas 
pessoas, seguindo-se 14 entre 
os 25 e os 44, três com idade 
inferior a 24 e uma pessoa 
com mais de 65 anos. No 
entanto, não existem dados 
de faixas etárias de 34 outras 
pessoas.

De todas as pessoas si-
nalizadas neste concelho, 31 
delas têm origem portugue-
sa, 21 pertencem a países 
da União Europeia, seis dos 
Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP), 
três nacionais de outros paí-
ses terceiros, dois brasileiros 
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e 23 sem informação de país 
de origem.

Em Tavira, relativamente à 
última atualização de dados 
em outubro de 2019, existem 
42 pessoas sinalizadas em 
situação de sem-abrigo, 39 
deles homens e três mulhe-
res, correspondendo a 93% e 
7%, respetivamente.

Deste grupo, 10 pessoas 
têm entre 41 e 50 anos, nove 
entre os 51 e 60, sete entre os 
61 e 70 e 18 e 30, uma acima 
dos 71 e três sem informação 
relativamente à idade.

Já em Vila Real de Santo 
António, em julho de 2020, es-
tavam sinalizadas 59 pessoas 
em situação de sem-abrigo, 

46 deles homens e 13 mulhe-
res, o que corresponde a 79% 
e 21%, respetivamente.

Destas pessoas, 16 delas 
têm entre 51 e 61 anos, 12 
entre os 40 e 50, oito entre os 
62 e 72, três dos 18 aos 28 e 
dos 73 e 83 anos.

Neste concelho encon-
tram-se 44 pessoas sem teto, 
17 delas a viver em fábricas 
ou armazéns, 10 em carros 
ou caravanas, sete no espaço 
público, três em estruturas 
abarracadas, três em ruínas, 
duas em habitações cedi-
das sem vínculo, uma numa 
garagem, outra num vão de 
escadas e 12 em alojamentos 
temporários, mas sem casa. 

Três dessas pessoas não têm 
informação de onde vivem.

Do total de 59 pessoas 
no concelho, 23 delas apre-
sentam indícios de doença 
mental.

Com o surgimento da pan-
demia de covid-19, foram 
criadas algumas respostas 
de emergência para pessoas 
sem-abrigo, como o apoio 
alimentar nos concelhos de 
Albufeira, Faro, Portimão, 
Tavira e Lagos.

O concelho de Portimão 
criou ainda um abrigo tem-
porário entre os meses de 
janeiro e março, quando há 
mais frio.




