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B9-0363/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a redução da percentagem de pessoas 
sem-abrigo na UE
(2020/2802(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º e 3.º do Tratado da União Europeia e os artigos 4.º, 9.º e 
151.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas adotados pelos líderes mundiais em setembro de 2015 e aprovados pelo 
Conselho, nomeadamente os ODS n.ºs 1, 3, 8 e 11,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
o artigo 21.º relativo à não discriminação, o artigo 26.º relativo à integração das pessoas 
com deficiência e o artigo 34.º, n.º 3, relativo ao reconhecimento pela União do direito a 
uma assistência social e a uma ajuda à habitação,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia, assinada em Turim em 18 de outubro de 1961,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente o seu Princípio 
n.º 19 sobre Habitação e assistência para os sem-abrigo,

– Tendo em conta a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos 
Trabalhadores, de 1989,

– Tendo em conta as recomendações específicas por país da UE, de 25 de maio de 2018, 
sobre a habitação nos 28 Estados-Membros,

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas sobre o alojamento sustentável (Carta de 
Genebra) e o seu objetivo de «garantir a todos o acesso a um alojamento digno, 
adequado, salubre e a preços acessíveis»,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa de 10 de julho de 2020 sobre a proposta de 
decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos 
Estados-Membros1,

– Tendo em conta a sua resolução de 17 de abril de 2020 sobre a ação coordenada da UE 
para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências2,

– Tendo em conta a sua resolução de 10 de outubro de 2019 sobre as políticas de emprego 
e sociais da área do euro3,

– Tendo em conta a sua resolução de 4 de abril de 2019 sobre a proposta de regulamento 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0194.
2 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
3 Textos aprovados, P9_TA(2019)0033.
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do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo Social Europeu Mais (FSE+)4,

– Tendo em conta o artigo 227.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a Comissão das Petições recebeu a petição n.º 0546/2020 e diversas 
outras petições que suscitam preocupações quanto à situação de mais de 4 milhões de 
cidadãos europeus sem-abrigo, e que o número de sem-abrigo na UE aumentou mais de 
70 % nos últimos 10 anos;

B. Considerando que a condição de sem-abrigo está diretamente relacionada com a 
dificuldade de exercer outros direitos básicos, como o acesso aos cuidados de saúde, e 
que os sem-abrigo são frequentemente alvo de crimes de ódio e de violência, incluindo 
a estigmatização social;

C. Considerando que estas petições exigem uma União Europeia que não deixe ninguém 
para trás e que, através de uma ação concertada e urgente, adote medidas preventivas 
para reduzir de forma sustentável o risco e a magnitude do fenómeno dos sem-abrigo;

D. Considerando que, na hierarquia das necessidades humanas, a habitação proporciona 
espaço para viver, permitindo assim satisfazer outras necessidades básicas e 
necessidades mais elevadas;

E. Considerando que a União Europeia deve combater a exclusão social e as 
discriminações e promover a justiça e a proteção sociais, a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações e a proteção dos direitos da criança;

F. Considerando que, na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem de 
ter em conta as exigências relacionadas com a promoção de um elevado nível de 
emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e 
um elevado nível de educação, formação e proteção da saúde humana;

G. Considerando que a ausência de uma definição única, amplamente aceite, de sem-abrigo 
e de exclusão habitacional na UE torna difícil avaliar a dimensão deste fenómeno nos 
diferentes Estados-Membros da UE;

H. Considerando que, na última década, a taxa dos sem-abrigo aumentou em vários países 
da UE; que as causas desse aumento se devem a uma combinação de fatores, a saber, o 
aumento dos custos de habitação, o impacto da crise económica, a redução da proteção 
social e a inadequação das políticas para resolver o problema dos sem-abrigo em muitos 
Estados-Membros; que os preços da habitação aumentaram 5 % na área do euro (AE19) 
e 5,2 % na UE-27 no segundo trimestre de 2020, em comparação com o trimestre 
homólogo do ano anterior;

I. Considerando que a UE não tem competências diretas em matéria de política de 
habitação, mas pode influir indiretamente nas condições de habitação nos 
Estados-Membros através de regulamentos, como as regras aplicáveis aos auxílios 
estatais, a legislação fiscal e o direito da concorrência, e de medidas como 

4 Textos aprovados, P8_TA(2019)0350.
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recomendações e orientações;

J. Considerando que o Fundo Social Europeu foi criado para melhorar as oportunidades de 
emprego dos trabalhadores no mercado interno e, dessa forma, contribuir para melhorar 
o nível de vida e ajudar os sem-abrigo a passarem para uma habitação social;

K. Considerando que outros fundos estruturais e de investimento europeus, como o 
FEDER, foram utilizados para projetos de habitação e para dar resposta às necessidades 
de comunidades desfavorecidas;

L. Considerando que o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas apoia as 
ações dos Estados-Membros da UE que visam prestar alimentos e/ou assistência 
material aos mais carenciados;

M. Considerando que os sem-abrigo têm sido cada vez mais referidos nos últimos relatórios 
do Semestre Europeu;

N. Considerando que os custos sociais do não-combate ao fenómeno dos sem-abrigo são 
especialmente elevados no domínio da justiça e da saúde;

O. Considerando que as políticas de proteção social baseadas em disposições universais 
abrangentes e combinadas com medidas devidamente orientadas desempenham um 
papel muito importante na prevenção do fenómeno dos sem-abrigo;

P. Considerando que os dados recolhidos sobre o impacto da crise de COVID-19 na 
acessibilidade dos preços da habitação na UE indicam que, a médio prazo, a recessão 
económica e a perda de postos de trabalho e de rendimentos poderão aumentar ainda 
mais a sobrecarga dos custos de habitação e o fenómeno dos sem-abrigo na Europa;

Q. Considerando que o perfil da população de sem-abrigo está a mudar, incluindo agora 
mais jovens e crianças, idosos, migrantes, ciganos e outras minorias desfavorecidas, 
com as mulheres e as famílias em cada vez maior risco de ficar em situação de 
sem-abrigo;

R. Considerando que ter acesso a uma habitação digna e fazer parte da sociedade é crucial 
para as pessoas poderem realizar todo o seu potencial e contribuir para a sociedade;

S. Considerando que a condição de sem-abrigo é geralmente desencadeada por uma 
complexa interação de fatores estruturais, institucionais e pessoais;

T. Considerando que o fenómeno dos sem-abrigo e a exclusão habitacional são um 
problema social para o qual deve ser encontrada uma solução permanente;

U. Considerando que alguns Estados-Membros criminalizam os sem-abrigo e os 
comportamentos associados à condição de sem-abrigo;

V. Considerando que, em alguns Estados-Membros, os sem-abrigo só têm acesso constante 
a um abrigo durante o inverno e não de forma contínua, ao longo do ano;

W. Considerando que, em alguns Estados-Membros, os serviços de segurança social locais 
só desempenham um papel passivo na assistência à reintegração dos sem-abrigo na 
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sociedade;

1. Manifesta a sua profunda preocupação com a situação de mais de 4 milhões de cidadãos 
europeus em situação de sem-abrigo, uma vez que a atual crise económica e sanitária 
eleva o número de pessoas no desemprego e de pessoas dependentes da proteção social;

2. Recorda que o acesso à habitação é um direito básico de todas as pessoas e insta a UE e 
os Estados-Membros a porem termo ao fenómeno dos sem-abrigo na União até 2030 
declarando que este é um objetivo à escala da UE; insta a Comissão a tomar medidas 
mais firmes para apoiar os Estados-Membros a reduzirem e erradicarem o fenómeno 
dos sem-abrigo com caráter prioritário no contexto do plano de ação relativo ao Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e de acordo com os ODS das Nações Unidas;

3 Salienta que a condição de sem-abrigo é considerada uma das formas mais graves de 
pobreza e privação que tem de ser abolida por políticas específicas e integradas 
conduzidas de uma forma sustentável, que aborde os fatores de risco pessoais (como as 
vulnerabilidades individuais) e os fatores de risco estruturais (habitação, desemprego, 
etc.);

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem uma definição geral comum e 
indicadores coerentes sobre os sem-abrigo na UE que permitam um entendimento 
comum, a comparação sistemática e a avaliação da extensão do fenómeno dos 
sem-abrigo nos diferentes Estados-Membros da UE;

5 Recorda que, durante a crise de COVID-19, o Parlamento Europeu acolheu 100 
mulheres sem-abrigo nas suas instalações;

6. Salienta a importância de reforçar os mecanismos de recolha de dados, uma vez que a 
taxa de pessoas em situação de sem-abrigo poderia assim ser sistematicamente 
monitorizada a nível da UE por instituições como o Eurostat;

7. Saúda o trabalho realizado pela Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social para apoiar e resolver esta situação como uma das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo;

8. Insta a Comissão a propor um quadro da UE para as estratégias nacionais para os 
sem-abrigo e apela aos Estados-Membros para que adotem o princípio da «prioridade à 
habitação», com base nas boas práticas de alguns Estados-Membros, que contribui para 
reduzir substancialmente a taxa de sem-abrigo através da introdução de planos de ação 
determinados e abordagens inovadoras; declara que as abordagens inovadoras deste tipo 
se baseiam no conceito de «lar» enquanto direito humano básico, desenvolvendo depois 
vias mais amplas de integração socio-laboral;

9 Congratula-se com o compromisso da Comissão de continuar a procurar reduzir o 
número de sem-abrigo pela integração desta questão nas políticas setoriais pertinentes 
da UE, especialmente, mas não de forma exclusiva, em matéria de desenvolvimento 
regional, saúde, direitos humanos, juventude, género, migração e integração;

10 Insta os Estados-Membros a assumirem a principal responsabilidade pela resolução do 
fenómeno dos sem-abrigo, a trabalharem no domínio da prevenção e da intervenção 
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precoce, que são, em muitos aspetos, as políticas mais eficazes em termos de custos e 
minimização dos danos para enfrentar o problema dos sem-abrigo, e a atribuírem um 
papel mais proativo aos serviços de segurança social regionais e locais na assistência 
que prestam à reintegração dos sem-abrigo na sociedade;

11. Salienta a necessidade de colaboração interministerial e intergovernamental no 
desenvolvimento e na aplicação de tais estratégias, bem como de participação das 
principais partes interessadas, e incentiva o intercâmbio das melhores práticas entre os 
Estados-Membros;

12 Exorta os Estados-Membros e a Comissão a melhorarem a recolha de dados pertinentes 
e comparáveis, envolvendo as organizações não governamentais acreditadas e as 
autoridades locais que operam no domínio da pobreza e da exclusão social e na 
prestação de serviços a pessoas em risco ou em situação de sem-abrigo;

13 Apoia as missões do Comité da Proteção Social (CPS), no seio do qual os 
Estados-Membros, em conjunto com a Comissão Europeia, trabalham em questões 
relacionadas com os sem-abrigo através do método aberto de coordenação;

14 Solicita à Comissão que melhore o acompanhamento e a governação e continue a 
mobilizar o financiamento e as políticas da UE relacionadas com a condição de 
sem-abrigo; insta a Comissão a certificar-se de que as regiões e as autoridades locais 
utilizam os recursos do FEDER para a habitação social;

15. Insta os Estados-Membros a garantirem a igualdade de acesso a serviços públicos, como 
os cuidados de saúde, a educação e os serviços sociais;

16 Exorta os Estados-Membros a apoiarem a integração dos sem-abrigo no mercado de 
trabalho, através da prestação de apoio especializado e individualizado e de medidas de 
conciliação, programas integrados de emprego e formação, bem como de outros 
programas adaptados e específicos para facilitar a sua reintegração no mercado de 
trabalho; insta a Comissão e os Estados-Membros a certificarem-se de que a nova 
Garantia para a Juventude contribui para combater o fenómeno dos jovens sem-abrigo;

17 Insta a Comissão e os Estados-Membros a aplicarem devidamente o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais de forma a ter em conta os contributos recebidos durante o período de 
consulta sobre o Princípio 19, incluindo a «Habitação e assistência para os sem-abrigo» 
no seu Plano de Ação de 2021, e insiste na necessidade de utilizar melhor o Semestre 
Europeu para garantir progressos no combate às taxas dos sem-abrigo e à exclusão 
habitacional;

18 Salienta que os sem-abrigo e outras pessoas em situação de precariedade habitacional 
correm um especial risco devido à crise de COVID-19; apela veementemente à UE e 
aos Estados-Membros para que apliquem medidas específicas para proteger os 
sem-abrigo, prestem assistência financeira às ONG acreditadas e às parcerias 
público-privadas e apoiem as autoridades locais a garantir espaços seguros e evitar 
ações de despejo;

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem os instrumentos existentes, bem 
como os instrumentos ao abrigo do QFP para 2021-2027 e o mecanismo de recuperação 
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e resiliência, para melhorar as oportunidades de emprego e a integração social dos 
agregados familiares em situação de desemprego;

20 Insta os Estados-Membros a resolverem com urgência a questão dos sem-abrigo através 
da adoção de correspondentes estratégias nacionais integradas de longo prazo, de base 
comunitária e orientadas para a habitação, como incentivado pelo pacote de 
investimento social da UE;

21 Convida o Conselho a apresentar relatórios periódicos sobre o progresso realizado neste 
domínio;

22. Exorta os Estados-Membros a promoverem a participação social de todas as partes 
interessadas em estratégias integradas para os sem-abrigo, e a promoverem o 
empreendedorismo social e as atividades de auto-inovação para melhorar a inclusão 
ativa dos sem-abrigo;

23 Exorta os Estado-Membros a descriminalizarem a situação de sem-abrigo;

24 Insta os Estados-Membros a garantirem um acesso constante e contínuo a abrigos de 
emergência em toda a União; salienta, todavia, que tal deve ser sempre temporário, não 
constituindo uma alternativa a soluções estruturais, como a prevenção e a 
disponibilização de uma habitação e de apoio social adequados para atender ao 
problema dos sem-abrigo;

25 Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


