
HOUSING FIRST - LISBOA



A Associação para o Estudo e Integração

Psicossocial (AEIPS), criada em 1987, é

uma associação particular sem fins

lucrativos, reconhecida como pessoa

coletiva de utilidade pública

- Habitação

- Educação

- Emprego
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MODELO HOUSING FIRST

• Acesso imediato à habitação individualizada e 
permanente.

• Apartamentos dispersos e em bairros integrados 
(mercado de arrendamento privado).

• As pessoas não têm de participar em nenhum 
tipo de tratamento (psiquiátrico, álcool ou 
drogas) como condição de admissão no 
programa.

• Participantes pagam cerca de 30% do seu 
rendimento mensal para a renda.



Sem abrigo

Centros de alojamento

Habitação transição

Apartamentos independentes

Casas Primeiro
Housing First

Modelo de Escada vs Housing First



Serviços de Suporte

• Equipa ( ratio 1 técnico para 10 
participantes)

• Pares como prestadores de serviços

• Telefone de serviço 24 horas

• Visitas semanais nas habitações 

• Reunião de grupo semanal 

• Serviços de suporte também prestados 
nos bairros e contextos comunitários 
relevantes







Contributos para 

desinstitucionalização
Procedimento concursal – CML (especificamente para 

projetos que desenvolvam o modelo Housing First)

AEIPS – NPISA (3 gestores de caso) e diferentes 

grupos de trabalho;

Formação a nível nacional e internacional (estudantes, 

profissionais e organizações)

Representação no grupo de instituições convidadas a 

dar sugestões para a nova ENIPSA 



• Reunião com o Senhor Presidente da Republica 

para debater a intervenção junto das situações 

• Parceria Europeia – Home –EU – Horizonte 

2020 coordenado pelo ISPA-IU - Prof. José 

Ornelas

• Intervenção no Senado da Assembleia da 

Republica no âmbito da discussão da ENIPSA 

2017-2023



• Modelo Housing First incluído no documento da 

ENIPSA como prioridade estratégica de 

intervenção;

• Comunicação Social – Comunicação do Senhor 

Presidente da Republica acerca das prioridades 

“casa” e “emprego” para a intervenção com as 

pessoas em situação de sem-abrigo; Programa 

Prós e Contras; Jornal Publico; Jornal Expresso; 

Diário de Noticias 



Contributos para a 

desinstitucionalização
• Modelo individualizado

• Promove a Integração na comunidade

• Responde às necessidades concretas

• Disperso na comunidade

• Facilitador de recursos permitindo utilizar 

diferentes sistemas

• Acompanhamento equipa 


