
 
 

 

 
 

Designação do Projeto| INVisibilidade Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo 

Código do projeto|ALT20-06-4230-FSE-000040 

Objetivo principal| Intervenção e Integração junto de Pessoas em Situação de Sem Abrigo 

Região de intervenção| Évora - Concelho 

Entidade beneficiária| Coordenação: Cruz Vermelha Portuguesa -Centro Humanitário de 

Évora; Parceiros executores Associação Pão e Paz e Santa Casa da Misericórdia de Évora. 

 
 

Data da aprovação|19/01/2022 

Data de início|01/01/2022 

Data de conclusão|30/06/2023 

 

 

Custo total elegível|298 600,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia| 253 810.43€ 

Apoio financeiro público nacional/regional| 44 790.07 

 

 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Objetivos| 

• |Contribuir para a progressiva (re)estruturação biopsicossocial das pessoas em situação de 
sem-abrigo, impulsionando a promoção da cidadania; 

• |Facilitar o acesso a condições básicas de vida através da mobilização dos recursos sociais e de 
saúde; 

• |Promover cuidados de saúde;  

• |Promover a redução de riscos e minimização de danos associada aos consumos de 
substâncias psicoativas, entre outros. 

• |Capacitar as PSSA para a integração social e profissional; 

• |Combater o estigma e o preconceito face à condição de sem-abrigo no concelho de Évora; 

• |Garantir condições para a autonomização das PSSA beneficiárias da operação. 
 

Atividades| 
AT|1 Equipa Técnica de Rua – Constituição de equipa multidisciplinar, enquanto resposta de 
proximidade junto das pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA), que assegure o acesso a 



 
direitos básicos, prestando apoio e acompanhamento psicossocial e de saúde, de forma digna e 
personalizada, respeitando a privacidade e o percurso de cada um/a; Realizar Rondas Noturnas e 
Rondas Diurnas junto dos locais de pernoita das PSSA, garantindo um acompanhamento de 
proximidade junto das PSSA. 
 

AT|2 Capacitação de PSSA para a Integração- Estruturar respostas sistemáticas com vista à 
capacitação, empregabilidade, inserção profissional e inclusão social das PSSA, através de ações 
de capacitação a realizar em unidades residenciais de PSSA (Apartamentos Partilhados), e/ou 
outras; Realização de Workshops de capacitação profissional e inclusão Digital, e Ateliers da Vida 
Diária e Gestão Doméstica. 
 

AT|3 Comunidade, Combate ao Estigma - Sensibilizar a comunidade local sobre o fenómeno das 
PSSA, procurando uma prevenção global do mesmo, mas também o combate à discriminação e 
ao estigma associado a esta problemática; 
 

AT| 4 Estudo (Identificação fatores de risco e vulnerabilidade) - Realização de um estudo sobre 
indicadores de vulnerabilidade e risco social para a condição de sem-abrigo;  
 

AT|5 Avaliação e Monitorização do Projeto: Implementar uma metodologia de monitorização e 
avaliação participativa que permita a adequação das atividades aos objetivos e beneficiários do 
projeto no decurso do mesmo, e ainda a avaliação do impacto desta iniciativa na comunidade.  
 
 

Resultados Esperados| 
Indicadores de Realização| Abranger pela Intervenção do projeto 120 Pessoas em Situação de 
Sem Abrigo; 
Indicadores de Resultado|  

• |Garantir que 40 Pessoas em situação de Sem Abrigo têm acompanhamento de um Gestor de 
Caso;  

• |Garantir que pelo menos 24 Pessoas em Situação de Sem Abrigo abrangidas pelo projeto 
deixaram a situação e/ou integraram mercado de trabalho. 

 
 

Imagens| 
 

  
 

  


