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Lisboa é hoje uma cidade referenciada pela cultura, pelo 

património, pelas dinâmicas empresariais e científicas, pela 

hospitalidade, pela luz e pela cor. No entanto, deambular na 

cidade noturna pode ser também uma experiência marcante, 

não no plano do lúdico, mas por tudo o que tem de dramático e 

injusto, no que observamos na rua, sob os viadutos, nos jardins 

e em todos os lugares que podem ser esconderijos. Andar à 

noite na rua, para quem está atento, torna provável o encontro 

com as pessoas que a habitam, percepcionando o que configura 

a ausência de direitos, comum a todos aqueles que têm o céu 

como telhado. 

Lisboa, uma boa  
prática na  
aplicação do 
modelo HOUSING 
FIRST
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Em Lisboa não existe apenas uma pessoa nessa situação, 

subsistem cerca de trezentas e cinquenta e seis1 - sem tecto2 - 

e duas mil seiscentas e oitenta3 sem casa4. Estes números não 

nos podem deixar indiferentes. Somos obrigados a pensar e 

agir. Por um lado, com vista a eliminar e/ou alterar os factores 

que estão na base de muitas destas situações. Por outro, para 

acompanhar e encontrar soluções que devolvam a dignidade 

a estas pessoas. Trabalhar com estas pessoas tem de ser um 

imperativo para as instituições públicas e entidades que atuam 

na cidade (e também no país) através de um olhar abrangente 

e transformador. É, sobretudo, uma exigência pelo acesso aos 

direitos, os mesmos que todos nós temos como certos nas 

sociedades democráticas.

O programa Housing First implementado na cidade de Lisboa é 

uma resposta de vanguarda para as pessoas em situação de 

sem-abrigo, dirigido a quem se encontra e permanece na rua 

há longos anos. As 80 casas iniciais (50 para a problemática 

relativa à saúde mental e 30 para a problemática das adições), 

foram trabalhadas neste programa pela AEIPS, Associação 

para o Estudo e Integração Psico-Social e pela Crescer, que vêm 

desenvolvendo este propósito há já algum tempo na cidade de 

Lisboa. O sucesso deste programa, junto das pessoas em situação 

de sem-abrigo, comprovado por estudo científico5 evidenciou não 

apenas essa pertinência, mas igualmente o êxito da cidade de 

Lisboa na forma como o tem vindo a aplicar. Neste âmbito e sobre 

esta experiência tornaram-se incontornáveis os resultados. 

Verifica-se, aliás, que outras cidades, outros NPISA, outros 

municípios, aderiram recentemente ao programa Housing First. 

 

O modelo que é dado hoje à estampa pretende ser um importante 

registo deste programa, e igualmente um recurso para quem 

tem interesse nesta matéria ou pretende abalançar-se na 

implementação deste conceito, querendo deduzir que neste 

aspecto, os resultados conseguidos pela Câmara Municipal 

Lisboa, por este Pelouro, pela sua orgânica e pelo NPISA de 

Lisboa terão contribuído para essa adesão, para a disseminação 

de um programa que sabemos fazer a diferença.

Atualmente o Housing First  integra o Plano Municipal para a 

Pessoa em Situação de Sem-Abrigo com 380 casas, dirigido a 

esta população, com vista à plena integração social de todos 

aqueles ou aquelas que retomam e reconquistam o seu lugar na 

sociedade, aquela que muitas vezes os torna invisíveis.  Deste 

modo o reforço do financiamento e das respostas por parte da 

CML acrescentou mais duas entidades (GAT, Grupo de Ativistas 

em Tratamentos e VITAE, Associação Para o Desenvolvimento 

Internacional) no terreno a desenvolver este programa6. 

1  De acordo com o apurado no quadro da monitorização do fenómeno pelo NPISA, a 31 de Outubro 
de 2020. 
2  Em conformidade com a Estratégia Nacional para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, ENIPSSA 
017/2023, o conceito de sem tecto significa (…) vivendo no espaço público, alojada em abrigo de 
emergência ou com paradeiro em local precário (…). 
3  De acordo com o apurado no quadro da monitorização do fenómeno pelo NPISA, a 31 de 
Dezembro de 2019.
4  Em conformidade com a Estratégia Nacional para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, ENIPSSA 
2017/2023, o conceito de sem casa significa (…) encontrando-se em alojamento temporário 
destinado para o efeito (…).

5  Projecto HOME EU – Homelessness as Unfairness…. (2016-2019 que contou com 12 parceiros, 
9 países da União Europeia com o objectivo de contribuir para a promoção de políticas públicas 
europeias para a população em situação de sem-abrigo.  
6  Tal como outros programas do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, 
gerido hoje pela Equipa de Missão, todas as afectações decorrem de processos concursais e dos 
procedimentos a que estão sujeitas as entidades públicas.
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Constatando esta circunstância, uma das medidas das políticas 

públicas e sociais é equacionar os resultados, ajustando à 

realidade processos, programas e projectos – não como se 

fossem imutáveis as metodologias de abordagem - reconhecendo 

que a procura de novas dinâmicas e a avaliação de resultados 

serão o melhor passo para qualquer destes cidadãos, para as 

comunidades envolventes e para as responsabilidades de quem 

gere o erário público. 

Nenhuma destas pessoas é desconhecida para nós, (mesmo 

quando a maioria da população não é reconhecida ou conhecida 

individualmente, pelo seu nome), no entanto todos conhecemos 

um ou outro caso, mais próximo ou mais distante, sendo que a 

grande maioria, independentemente da problemática associada, 

tem como denominador comum a extrema pobreza. 

Poder ter um espaço onde se realiza a higiene, se toma a refeição, 

onde se retomam os direitos e a cidadania, a privacidade, 

o espaço de silêncio e o dormir descansado pode resumir-

se numa simples frase que, certamente, não é indiferente a 

nenhum de nós, e muito menos a quem a proferiu: 

(…) Tenho uma chave (…).

Na prática são duas chaves, a de casa e a da dignidade. 

 

Manuel Fernando Grilo
Vereador 

Pelouro da Educação e dos Direitos Sociais
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Introdução
 
HOUSING FIRST é um modelo inovador que tem por principal 

objetivo erradicar as situações de sem abrigo de longa duração. 

A sua intervenção assenta em dois elementos essenciais, 

aliando o acesso a uma habitação individualizada e integrada 

na comunidade, com a disponibilização de um apoio técnico 

especializado, individualizado e continuado.

Tal como o movimento de vida independente, defende que, 

mesmo as pessoas com necessidades de apoio mais complexas, 

não têm de viver em instituições com apoio técnico permanente, 

podendo viver de forma independente, nos seus apartamentos, 

com serviços de suporte individualizados, prestados por uma 

equipa técnica. 

HOUSING FIRST é também uma intervenção baseada em 

evidência científica. Vários estudos, realizados em muitas 

cidades nos EUA, Canadá e Europa, reportam consistentemente 

elevadas taxas de manutenção habitacional no programa ou 

adesão à habitação, melhorias ao nível da saúde e bem-estar, 

mesmo para pessoas com necessidades muito complexas e 

história de longos percursos em situação de sem-abrigo. Outros 

estudos evidenciam que os programas de HOUSING FIRST são 

também mais eficientes do que outros serviços para pessoas 

em situação de sem-abrigo.

O primeiro programa de HOUSING FIRST foi desenvolvido em 

Nova Iorque, na década de 90. Atualmente existem programas 

de HOUSING FIRST não só em diferentes cidades dos EUA, mas 

no Canadá e num número crescente de países europeus.

A cidade de Lisboa tem sido pioneira na implementação de 

programas de HOUSING FIRST, não apenas a nível nacional, mas 

também a nível europeu. Em 2009, a AEIPS-Associação para o 

Estudo e Integração Psicossocial, em colaboração com o ISPA-

Instituto Universitário, deu início ao projeto Casas Primeiro 

para pessoas em situação de sem abrigo com problemas de 

saúde mental. Em 2013, a associação CRESCER adotou este 

modelo e iniciou o projeto É UMA CASA, Lisboa Housing First 

para pessoas em situação de sem abrigo com consumo de 

substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. 

Atualmente, a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Plano 

Municipal para a Pessoa Sem Abrigo, apoia quatro projetos de 

Housing First desenvolvidos pela AEIPS, Crescer, GAT e VITAE, 

num total de 340 casas. 

A AEIPS, a CRESCER e a Câmara Municipal de Lisboa são 

também parceiras no projeto de investigação Home-EU, 

promovido e coordenado pelo ISPA-Instituto Universitário, 

no âmbito do Programa Horizonte 2020. Este projeto, que 

decorreu entre setembro de 2016 e agosto de 2019, reuniu 

várias universidades, organizações privadas e instituições 

públicas de oito países europeus, com o objetivo de comparar os 

resultados dos projetos de HOUSING FIRST com os dos serviços 

convencionais para as pessoas em situação de sem abrigo, 

no sentido de contribuir para o desenvolvimento de uma nova 

geração de políticas públicas, baseadas na evidência científica.
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Princípios do 
modelo HOUSING 
FIRST

Os programas de HOUSING FIRST baseiam-se num conjunto 

de princípios que orientam a sua intervenção. A adoção destes 

princípios é fundamental para não comprometer os resultados 

esperados do programa, uma vez que têm influência direta 

na eficácia do modelo e, consequentemente, nos resultados 

atingidos. Estes princípios são:

 
.  Acesso imediato a uma habitação permanente 
.  Casas individuais 
.  Casas integradas e dispersas na comunidade 
.  Apoio técnico especializado e individualizado 
.  Escolha e controlo dos inquilinos sobre a casa e sobre os            

    serviços 
.  Orientação para o recovery 
.  Estratégias de redução de riscos e minimização de danos 
.  Inclusão comunitária

Acesso imediato a uma casa permanente

O HOUSING FIRST proporciona o acesso imediato a uma 

habitação estável (não transitória), sem impor como requisitos 

que as pessoas realizem um tratamento psiquiátrico ou tenham 

um período de sobriedade antes de se mudarem para a casa. 

Os programas mais convencionais partem do pressuposto que 

as pessoas com problemas de adição e de saúde mental não 

conseguem tomar decisões acerca das suas próprias vidas e 

que terão de percorrer um caminho de tratamento, treino de 

competências e testes que provem a sua capacidade para viver 

numa habitação própria.
 

O HOUSING FIRST inverte esta lógica, defendendo que as pessoas 

devem, em primeiro lugar, ter acesso a uma habitação digna. 

Ao contrário das abordagens anteriores, os programas de 

HOUSING FIRST estabelecem uma separação entre a habitação 

e o tratamento. Nesse sentido, a tónica é colocada no apoio às 

pessoas para saírem da situação de sem abrigo, considerando 

a casa como o ponto de partida, em vez da última etapa, para um 

percurso de recuperação e inclusão social.

harm reduction

apoio, integração

abrigo habitação
de transição

fim do processo

tratamento  

Modelo Housing First

Modelo tradicional
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Casas individuais

Os apartamentos são individuais, para casais ou famílias 

(tipologia T0 ou T1), de acordo com a escolha de cada pessoa. 

Morar numa casa individualizada proporciona sentimentos 

de segurança, privacidade, identidade e controlo sobre 

as rotinas e atividades diárias que são essenciais para o 

processo de recovery.

Casas integradas e dispersas  
na comunidade

Os apartamentos estão dispersos por diferentes bairros das 

cidades, no sentido de não congregar no mesmo prédio ou na 

mesma rua os inquilinos do programa. Os apartamentos são 

alugados no mercado de arrendamento privado, integrados 

em contextos comuns de vizinhança, sem ter qualquer tipo de 

identificação com a sua situação anterior de sem abrigo. Este 

modelo promove o sentimento de pertença, ajudando a acelerar 

o processo de inclusão na comunidade e minimizando possíveis 

fatores potenciadores da guetização e estigmatização de uma 

população já muito vulnerável e fragilizada.

Apoio técnico especializado  
e individualizado

Os programas de HOUSING FIRST dispõem de uma equipa 

técnica que assegura o apoio e acompanhamento dos 

inquilinos. A equipa é constituída de acordo com um rácio 

de um técnico para 10 inquilinos e está disponível 24h/dia, 

365 dias/ano. O apoio é individualizado e definido com os 

próprios inquilinos, de acordo com as suas necessidades e 

objetivos, em domínios como a gestão e manutenção da casa 

(organização doméstica, confeção de refeições, compras), as 

relações de vizinhança, o acesso aos recursos disponíveis, ou 

o envolvimento e participação em atividades na comunidade. 

As pessoas são diferentes em termos da sua idade, género, 

cultura, experiência, interesses e necessidades pessoais. O que 

é significativo, valorizado e prioritário, em cada momento e por 

cada pessoa, será certamente diferente das necessidades e das 

opções realizadas por outra. A equipa deve ser sensível a esta 

diversidade e apoiar as pessoas a acederem aos recursos e 

atividades que são prioritários e significativos para elas.

O acompanhamento é realzado no contexto residencial 

(mínimo de 1 visita domiciliária semanal) e nos contextos da 

comunidade. No sentido de assegurar esse acompanhamento 

24 horas, os inquilinos podem contactar, no período da noite 

e fim-de-semana, via telemóvel, um membro da equipa técnica 

que, em sistema de roulement, garante este apoio e que poderá 

deslocar-se ao local, sempre que necessário. 

Os programas de HOUSING FIRST asseguram um apoio 

continuado e de longo prazo. O seu compromisso é o de apoiar 

as pessoas pelo tempo que elas necessitarem.

 

Escolha e controlo dos inquilinos sobre  
a casa e serviços 

O HOUSING FIRST reconhece o direito das pessoas para 

tomarem decisões sobre as suas vidas e terem controlo sobre 

os serviços que recebem. As pessoas têm a oportunidade de 

escolher onde querem viver, como querem decorar as suas 

casas e de organizar os sues horários, rotinas e atividades 
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diárias. Da mesma forma, podem escolher o tipo, frequência e 

duração dos serviços que recebem. Os serviços são orientados 

para as necessidades de cada pessoa e são elas que definem 

o seu caminho de recuperação. Deste modo, a relação entre 

os profissionais e os participantes do programa assume 

uma perspetiva colaborativa. Numa relação colaborativa, 

os profissionais valorizam a experiência e os interesses 

de cada pessoa, apoiando-a a descobrir, obter informação  

e avaliar diferentes possibilidades, trabalhando, em conjunto, 

na concretização dos objetivos e atividades por si considerados 

significativos.

 

Orientação para o recovery
 

Os programas HOUSING FIRST são orientados para o recovery, 

conceito abrangente que visa uma melhoria do bem-estar 

individual e da qualidade de vida das pessoas. Isto implica 

mais do que a melhoria da saúde física e mental. O recovery 

é definido como um processo de fortalecimento pessoal que 

envolve a reaquisição de um sentimento de esperança face ao 

futuro e a assunção do controlo das pessoas sobre as decisões 

importantes que afetam as suas vidas. É este sentimento de 

esperança e confiança que motiva as pessoas a estabelecerem 

novos objetivos e metas e a dar passos nessa direção.

O recovery não é um processo linear de remissão de sintomas 

psiquiátricos ou físicos e ocorre de forma diferente de pessoa 

para pessoa. Mas apesar da sua singularidade, o recovery 

não é um processo solitário, nem acontece por acaso. As 

oportunidades de escolha, o suporte social e o envolvimento 

em atividades que ligam as pessoas às suas comunidades, 

são elementos fundamentais. Os serviços orientados para o 

recovery veem as pessoas para além das suas vulnerabilidades, 

valorizam as suas capacidades, interesses e sonhos e respeitam 

as suas decisões. Os serviços apoiam as pessoas a obter e 

desenvolver os recursos que são significativos para elas e 

promovem oportunidades para que elas possam participar 

de forma plena e contribuir para a comunidade, melhorando 

gradualmente as suas condições de vida.
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Estratégias de redução de riscos  
e minimização de danos

O HOUSING FIRST congrega no seu modelo a filosofia da Redução 
de Riscos e Minimização de Danos (RRMD), não exigindo a 
abstinência do consumo de substâncias psicoativas, a adesão 
a medicação ou a tratamento como critério para entrada e 
permanência no programa. Tal como a RRMD, os programas 
HOUSING FIRST aceitam os inquilinos no estádio em que 
estes se encontram, sem quaisquer exigências ou requisitos, 
iniciando aí um trabalho em conjunto com a pessoa, atendendo 
as todas as suas problemáticas individuais, tanto a nível social 
como de saúde.

A RRMD é uma ferramenta utilizada nos programas de HOUSING 
FIRST com o objetivo de contribuir para o recovery. Trata-se 
de uma abordagem pragmática, dirigida para os inquilinos, que 
utiliza múltiplas estratégias para os ajudar a gerir o consumo 
de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, e os sintomas 
psiquiátricos. A RRMD foca-se na redução das consequências 
negativas dos comportamentos nocivos relacionados com o 
consumo abusivo de substâncias psicoativas, tais como dívidas 
acumuladas e sexo desprotegido. Também compreende a 
prevenção e gestão de potenciais consequências relacionadas com 
os sintomas psiquiátricos, como a prevenção da hospitalização. 
Permite que o processo de tratamento comece “onde os inquilinos 
se encontram” no momento e ajuda-os gradualmente a ganhar 
controlo sobre os próprios comportamentos de risco.

Os programas HOUSING FIRST utilizam a estratégia de RRMD 
no contexto dos objetivos definidos pelo participante. A RRMD 
observa e valoriza pequenos passos em direção a uma melhor 

qualidade de vida.
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Inclusão na comunidade

A promoção da inclusão na comunidade é um dos principais 

objetivos dos programas de HOUSING FIRST. Este objetivo não 

deve ser interpretado de forma restritiva, referindo-se apenas 

à condição das pessoas no momento. O princípio da inclusão na 

comunidade implica que todas as pessoas possam aceder aos 

recursos e participar equitativamente nas diversas áreas da 

vida da comunidade, não sendo agrupadas segundo critérios 

diferenciadores. Deste modo, os programas de HOUSING FIRST 

apoiam os inquilinos na obtenção/renovação de documentos 

(cartão de cidadão e outros), no acesso aos serviços de saúde 

física e mental, na ligação com serviços de ação social e no 

desbloqueamento de apoios sociais, na resolução de questões 

jurídicas, bem como na concretização de projetos escolares, de 

formação profissional ou de emprego.

Viver numa casa situada em bairros integrados é um elemento 

fundamental de inclusão e uma condição essencial para aceder 

a outros recursos da comunidade. Por exemplo, a possibilidade 

de ter uma morada permite às pessoas estarem recenseadas 

numa junta de freguesia que, consequentemente, proporciona 

o acesso ao conjunto de serviços de que estas instituições 

dispõem unicamente para as pessoas nelas recenseadas.

Os programas de HOUSING FIRST não têm todos os serviços 

para responder às diferentes necessidades e prioridades dos 

inquilinos, mas asseguram que eles têm acesso aos serviços 

e recursos existentes na comunidade e que estão disponíveis 

para todos os outros cidadãos. A utilização dos serviços da 

comunidade, como os centros de saúde, os serviços sociais 

locais e outras organizações locais, é uma forma mais eficiente 

de gerir os recursos disponíveis e contribuir para a promoção 

da inclusão na comunidade. 

As equipas de HOUSING FIRST apoiam também os inquilinos 

na identificação e realização de atividades na comunidade, 

de acordo com os interesses de cada um. O envolvimento em 

atividades de lazer, culturais, desportivas, cívicas, educacionais 

ou de emprego promovem o desenvolvimento pessoal e os níveis 

de bem-estar, possibilitam o estabelecimento de novas relações 

sociais, e fortalecem o sentimento de pertença à comunidade.
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Contratos e 
comparticipação 
dos participantes

As entidades promotoras dos programas de HOUSING FIRST 

contratualizam diretamente com os senhorios e com as 

empresas fornecedoras de água, electricidade e gás. Deste 

modo, o programa assume o pagamento das rendas das casas 

e as despesas com esses consumos domésticos. 

As entidades promotoras formalizam também um contrato de 

prestação de serviços com os inquilinos do programa. Este 

contrato estabelece um compromisso entre ambas as partes. O 

compromisso do inquilino inclui receber uma visita semanal da 

equipa de HOUSING FIRST, contribuir com 30% do seu rendimento 

mensal (se e quando este existir) para comparticipar os custos 

da renda e respeitar os seus deveres como qualquer outro 

inquilino. Os programas de HOUSING FIRST comprometem- 

-se a assegurar o apoio e acompanhamento, quer no contexto 

domiciliário quer comunitário. 
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Grupo alvo 

Os programas de HOUSING FIRST estão indicados para pessoas 

em situação de sem abrigo de longa duração, em condição de 

pobreza extrema e marginalizadas/isoladas socialmente. Os 

programas dão prioridade às pessoas mais vulneráveis, com 

comorbilidades associadas – doenças crónicas, incluindo 

diabetes, doenças cardíacas e/ou pulmonares, VIH, e outras 

doenças como tuberculose, VHC, doenças orais, etc. – 

constituindo-se como uma resposta adaptada e eficaz para 

as pessoas com necessidades complexas. A complexidade é 

a expetativa, não a exceção. As práticas e procedimentos do 

programa são destinados a facilitar a admissão célere nos 

serviços desejados (especialmente acesso à casa). Assim, entre 

a população em situação de sem abrigo, os grupos prioritários 

para integração nos programas HOUSING FIRST são:

.  Pessoas em situação de sem abrigo de longa duração

. Pessoas em situação de sem abrigo com problemas de  

    saúde mental
.  Pessoas em situação de sem abrigo com comportamentos      

    aditivos e dependências
. Pessoas em situação de sem abrigo com problemas de  

    saúde física
.  Pessoas em situação de sem abrigo alvo de estigma social
.  Pessoas em situação de sem abrigo que não aderem ou não  

    se mantêm nas respostas existentes
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Diferenças comparativamente  
a outras abordagens

O modelo HOUSING FIRST permite que os inquilinos passem a 

ter uma morada própria. 

Os programas de HOUSING FIRST promovem o acesso imediato 

a uma habitação. As pessoas em situação de sem abrigo não 

têm que demonstrar que estão preparadas para viver numa 

casa. O modelo HOUSING FIRST defende que todas as pessoas 

estão preparadas para viverem numa habitação própria, não 

tendo que passar por respostas de transição.

Os inquilinos não têm que aderir a tratamentos ou estar 

abstinentes para entrarem e permanecerem no programa.

As habitações são individuais ou para famílias, não tendo os 

inquilinos que partilhar as suas casas com outras pessoas, se 

não o desejarem.

A habitação não é transitória e os inquilinos podem permanecer 

pelo tempo que necessitarem.

Os inquilinos têm voz participativa no programa desde o início, 

com a escolha da sua casa, mas também ao longo do projeto.

A intervenção é personalizada, permitindo a sua adaptação às 

características individuais dos inquilinos. 

Os inquilinos têm autonomia para cuidar e personalizar a sua 

casa (decoração, etc.).

Os inquilinos inscrevem-se nos centros de saúde das suas 

áreas de residência. 

Os inquilinos estão integrados na comunidade, têm vizinhos, vão 

às compras no bairro, utilizam os recursos sociais, de lazer e 

outros das suas comunidades.

Observa-se um aumento da valorização pessoal - investimento 

nos cuidados pessoais (higiene e imagem).

Observa-se uma redução dos consumos de substâncias 

psicoativas.

Observa-se uma redução dos comportamentos de risco 

associados ao estilos de vida dos inquilinos.

O HOUSING FIRST é um programa de rápida implementação, 

porque os apartamentos já existem no mercado de 

arrendamento.

O HOUSING FIRST tem demonstrado constituir uma resposta 

menos dispendiosa que os centros de alojamento.

 

HOUSING FIRST:  
um modelo baseado em evidências

Existe um conjunto vasto de estudos que sustentam 

cientificamente a eficácia do modelo HOUSING FIRST. A 

investigação realizada na Europa, Estados Unidos e Canadá 

tem revelado que o HOUSING FIRST proporciona a obtenção 

de melhores resultados do que os serviços tradicionais para 

as pessoas em situação de sem abrigo, em termos de acesso 

à habitação e estabilidade habitacional, qualidade de vida e 

integração comunitária. Os dados preliminares do estudo 

europeu HOME-EU apontam para resultados semelhantes.
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Eficácia na resolução das situações  
de sem abrigo

Os estudos realizados em diferentes cidades e países têm 

demonstrado consistentemente que o HOUSING FIRST é uma 

abordagem muito eficaz para resolver as situações de sem 

abrigo de longa duração, reportando taxas de manutenção 

habitacional entre os 80% e os 95%, mesmo entre as pessoas 

em situação de sem abrigo com elevadas necessidades de 

apoio (Busch-Geertsema, 2014; Goering et al., 2014; Tsemberis, 

Gulcur, & Nakae, 2004). Em Lisboa, a avaliação dos projectos 

de HOUSING FIRST apresenta resultados idênticos. Cerca de 

90% dos inquilinos mantem uma situação habitacional estável, 

confirmando a eficácia do modelo HOUSING FIRST na resolução 

das situações de sem abrigo mais complexas e de maior duração 

(AEIPS, 2018; Crescer, 2018).

Acesso a serviços de saúde e sociais  
da comunidade

Os inquilinos dos dois programas de HOUSING FIRST de 

Lisboa passaram a estar inscritos e a usufruir dos serviços 

dos centros de saúde da sua área de residência (AEIPS, 2018; 

Crescer, 2018). Muitos apresentavam graves problemas 

de saúde, derivados ou agravados pelos vários anos de 

permanência nas ruas. Deste modo, o acesso aos serviços de 

saúde (cuidados primários e especializados) contribuiu para 

uma melhoria significativa das suas condições de saúde. Os 

programas promoveram também a articulação com os serviços 

sociais existentes nas comunidades locais, de acordo com as 

necessidades e interesses dos inquilinos. 
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Melhoria da qualidade de vida

Os programas de HOUSING FIRST apresentam também 

resultados mais positivos em termos de qualidade de vida 

(O’Connell, Rosenheck, Kasprow, & Frisman, 2006, Goering et 

al., 2014). Em Lisboa, os inquilinos dos programas HOUSING 

FIRST referem que viver na sua própria casa aumentou o seu 

sentimento de segurança, possibilitou a aquisição e manutenção 

de hábitos de higiene pessoal, bem como ter uma alimentação 

mais saudável e com maior qualidade, descansar mais e dormir 

melhor, bem como obter ou recuperar um rendimento mensal 

regular (CRESCER, 2018; Ornelas & Duarte, 2019). Os inquilinos 

também descrevem ganhos como um maior sentimento de 

esperança no futuro e condições de segurança e estabilidade 

para reorganizarem as suas vidas.

Ganhos significativos em termos de 
recovery e de saúde, bem como redução 
significativa do consumo de substâncias 

psicoativas e da utilização dos  
serviços de emergência

Vários estudos, incluindo os realizados em Lisboa, apontam para 

ganhos em termos de recovery e da saúde dos inquilinos, bem 

como para a redução do consumo de substâncias psicoativas, 

da utilização das urgências e internamentos hospitalares e do 

recurso aos serviços do sistema de justiça (Gilmer, Stefancic, 

Ettner, Manning, & Tsemberis, 2010; Goering et al., 2014; 

Greenwood, Schaefer-McDaniel, Winkel, & Tsemberis, 2005; 

Gulcur, Stefancic, Shinn, Tsemberis, & Fischer, 2003; Ornelas & 

Duarte, 2019; Tsemberis, Kent, & Respress, 2012). A habitação 
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independente promove sentimentos de segurança, privacidade, 

conforto e identidade que são fundamentais nos processos de 

recovery (Borg et al., 2005; Jorge-Monteiro & Ornelas, 2016).

A avaliação dos programas de HOUSING FIRST de Lisboa 

evidenciam resultados semelhantes. Os dados do É UMA CASA, 

Lisboa Housing First permitem observar que 100% das pessoas 

integradas no projeto reduziram o consumo de substâncias 

psicoativas, lícitas e ilícitas, após a entrada na habitação 

individual, bem como um aumento da adesão voluntária ao 

tratamento e cuidados de saúde (CRESCER, 2018). No programa 

Casas Primeiro, os inquilinos reportam uma melhoria significativa 

da sua saúde física e mental, verificando-se uma redução de 87% 

da utilização dos serviços de emergência (linha 112) e de 90% 

dos internamentos psiquiátricos, comparativamente com o ano 

anterior que em que viveram na rua (Ornelas & Duarte, 2019).

Oportunidades de escolha 
 e empoderamento

A possibilidade de escolha e de decisão dos participantes em 

relação ao contexto habitacional, bem como sobre os serviços 

que recebem constituiu um dos princípios do modelo HOUSING 

FIRST. A investigação tem documentado que viver numa 

habitação independente aumenta a perceção de escolha e o 

sentimento de empoderamento (Gulcar, Tsemberis, Stefancic, 

& Greenwood, 2007; Jorge-Monteiro & Ornelas, 2016). Os 

dados do estudo HOME_EU indicam que os programas 

HOUSING FIRST priorizam os objetivos, as preferências e as 

necessidades dos inquilinos, promovendo o seu empoderamento 

e autodeterminação (Manning, Greenwood, & O’Shaughnessy, 

2018). As oportunidades de escolha e o empoderamento dos 

inquilinos HOUSING FIRST contribuem para o aumento da 

estabilidade habitacional, dos níveis de satisfação com as casas 

e com os programas e para a melhoria da qualidade de vida 

percecionada, constituindo um fator potenciador dos processos 

de recovery (Borg et al., 2005; Gilmer et al., 2010; Greenwood, 

et al., 2005; Martins, Ornelas, & Silva, 2016; Nelson, Sylvestre, 

Aubry, George, & Trainor, 2007; Newman, 2001; O’Connell et al., 

2006; Padgett, Henwood, Abrams, & Drake, 2008; Tsemberis, 

Moran, Shinn, Asmussen, & Shern, 2003).

Melhores resultados  
de integração comunitária 

A habitação independente, permanente e dispersa por bairros 

integrados das cidades está também associada a melhores 

resultados de integração comunitária. A investigação indica 

que as pessoas que vivem em apartamentos individualizados 

envolvem-se mais em atividades no bairro do que as que 

vivem em habitações de grupo ou em contextos institucionais, 

reportam maiores níveis de interação social com os outros 

moradores do bairro e um maior sentimento de comunidade 

(Aubry et al., 2013; Gulcar et al., 2007; Yanos, Felton, Tsemberis, 

& Frye, 2007). A habitação permanente também facilita os 

processos de integração comunitária na medida em que o 

tempo de residência num bairro aumenta as oportunidades de 

interação social e o estabelecimento de relações sociais com 

os outros membros da comunidade local (Yanos, Stefanic, & 

Tsemberis, 2012).
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Em Lisboa, os inquilinos HOUSING FIRST descrevem que, desde 

que passaram a residir nas suas casas, começaram a realizar 

várias atividades nos seus bairros, conheceram outras pessoas 

e estabeleceram novas relações sociais, com os seus vizinhos 

ou outros membros da comunidade e têm um maior leque 

de oportunidades para estudar, ter um emprego, ou realizar 

outros projetos de interesse pessoal (Ornelas, Martins, Zilhão, 

& Duarte, 2014). Por exemplo, no projeto Casas Primeiro, 55% 

dos inquilinos envolveram-se em atividades escolares, de 

formação profissional ou em emprego (AEIPS, 2018). Alguns 

recuperaram o contacto e as relações com os seus familiares. 

No geral, os inquilinos HOUSING FIRST descrevem como o 

acesso a uma casa e a outros recursos comunitários relevantes 

promoveu a recuperação do seu estatuto de cidadania e do 

seu sentimento de pertença à comunidade (CRESCER, 2018; 

Ornelas et al., 2014).

A qualidade dos apartamentos e dos 
bairros é relevante para os processos  
de recovery e integração comunitária

A investigação tem identificado que a qualidade dos apartamentos 

e dos bairros está associada com melhores resultados em 

termos de recovery e integração comunitária. A qualidade da 

habitação tem influência na perceção da escolha e do controlo 

dos inquilinos sobre o espaço da casa, sobre as rotinas diárias 

e sobre os serviços de suporte recebidos, o que é preditor de 

recovery, bem-estar e sentimento de comunidade (Gulcar et al., 

2007; Martins et al., 2016). A localização dos apartamentos em 

bairros integrados e com vários recursos, como comércio e 
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transportes, está também significativamente associada com o 

aumento da satisfação e da estabilidade habitacional, dos níveis 

de bem-estar psicológico e de participação comunitária (Evans, 

Wells, Chan, & Saltzman, 2003; Kloos & Shah, 2009; Newman, 

2001, 1994; Wright & Kloos, 2007). 

 

Satisfação com a casa e com o programa

Os inquilinos dos dois programas de HOUSING FIRST de 

Lisboa reportam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com as 

suas casas e com o apoio prestado pelas respetivas equipas 

(AEIPS, 2018; CRESCER, 2018). Destaca-se a satisfação dos 

inquilinos com o acesso imediato a uma habitação individual, 

com a privacidade, segurança e conforto proporcionados 

pela casa e com a forma como as equipas os ajudam a 

resolver problemas e a aceder a recursos comunitários. 

Vários estudos têm revelado que os inquilinos que residem 

em apartamentos independentes reportam níveis mais 

elevados de satisfação do que os que residem em habitações 

congregadas (Nemiroff, Aubry, & Klodawsky, 2011; Tsemberis, 

Rogers, Rodis, Dushuttle, & Skryha, 2003). A satisfação com a 

habitação independente está positivamente associada com a 

estabilidade habitacional, com a melhoria da qualidade de vida 

percecionada e com o sentimento de pertença à comunidade. 

Utilização mais eficiente dos recursos

Os programas de HOUSING FIRST não são apenas a forma mais 

apropriada e eficaz de resolver o problema das situações de 

sem abrigo, como também são menos dispendiosos. Vários 

estudos descobriram que os programas de HOUSING FIRST 

têm custos menores do que as respostas de emergência e 

de alojamento institucionais, nomeadamente os centros de 

alojamento (Gaetz, 2012).

Os custos associados às situações de sem abrigo abrangem 

também os custos indiretos relativos à utilização de serviços de 

urgência na área da saúde, aos internamentos hospitalares ou 

à intervenção do sistema de justiça e de segurança policial. Os 

custos indiretos referem-se a custos associados às situações 

de sem abrigo e não a custos dos programas de Housing First. 

Na medida em que diminuem a utilização deste tipo de serviços, 

os programas de HOUSING FIRST possibilitam também uma 

redução desses custos indiretos (Gaetz, 2012; Goering et al., 

2014).
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Frases dos Inquilinos  
de ambos os programas

Antes só tinha o passeio da rua. Agora tenho uma chave de casa.   
C.L.

Se eu tivesse ficado mais tempo na rua, a minha vida tinha-se  
deteriorado porque na rua ninguém cuida de nós.   

C.

Trouxeram-me e fiquei logo. Não pensava viver numa casa.  
Nunca tive casa, senhora... desde os 17 anos.  

C.L.

Quando eu estava na rua, ouvia vozes o tempo todo... Nem sei quantas  
vezes fui hospitalizada. Desde que tenho a casa, tudo mudou para mim.  

Ouço menos vozes e não voltei a ser internada.  
M.S.

A pessoa que está dentro da casa está arrecadada, já não está na rua...  
Já não estou ao relento como estão ainda muitos por aí.  

A.

A habitação individualizada é fundamental para readquirir a cidadania: 
somos detentores de uma chave, somos moradores, temos direitos.  

D.S.
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