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“E se fosse mais fácil ajudar as pessoas sem-abrigo?” 
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❶ ACA – Associação Conversa Amiga 

“Porque quando conversamos somos mais humanos.” Este é o lema da ACA que tem como Missão “dar 
vida a projetos inovadores que surjam da conversa”. Conversa com quem? Pessoas em situação de 
solidão e exclusão. Porquê a conversa? A conversa é um traço de humanidade, solidariedade, 
participação e cooperação entre as pessoas. Neste sentido desenvolvemos os nossos projetos de acordo 
com as necessidades das pessoas, identificando os seus problemas com elas, utilizando a conversa como 
instrumento. 
 
A ACA foi fundada em 2007 e desde então já desenvolveu 9 projetos entre os quais se destacam os 
Cacifos Solidários e o Quiosque da Saúde, projetos de inovação e empreendedorismo Social. 

 
❷ Experiência Anterior ACA com Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 

A ACA tem diversas experiências no tema das pessoas em situação de sem-abrigo nomeadamente: 

- Projeto “Um Sem-abrigo Um Amigo” que leva voluntários e voluntárias à rua disponibilizando algum 

tempo e motivação para conversar com pessoas em situação de sem-abrigo apoiando ao nível emocional 

e humano diminuindo o sentimento de solidão. Aqui o voluntariado serve também de ponto de sinalização 

para a Equipa de Rua da ACA. 

 “Vertente Saúde na Rua” que através de voluntariado médico intervém na saúde de pessoas sem-abrigo. 

- Equipa de Rua psicossocial que trabalha na rua junto desta população realizando acompanhamentos 

sociais com gestora de casos no NPISA. 

- Formação Especializada em voluntariado com pessoas em situação de sem-abrigo – curso dado a pessoas 

que realizam voluntariado na rua. 

 

❸ O projeto – Cacifos Solidários (CS) 

“Tinha um problema de 100kg na cabeça e agora é de 40kg” (Carlos, utilizador dos cacifos) 

O projeto Cacifos Solidários (CS) surge da conversa com pessoas em situação de sem-abrigo que nos 

identificaram como problema diário nas suas vidas, a incapacidade de guardarem e protegerem os seus 

pertences. Assim nasce esta solução, o projeto CS, que permite a estas pessoas guardarem os seus 

pertences de forma segura e digna, ao mesmo tempo que lhes restitui um nível de responsabilização, 

empoderamento e com acompanhamento psicossocial! Cada pessoa tem um cacifo com a sua chave e é 

responsável por este. 

O projeto CS veio construir algo que ainda não existia na rua: uma ligação mais “controlada” e regular 

com pessoas que estão em situação de sem-abrigo e que pernoitam na rua. A falta de referências e 

irregularidade de localização desta população faz com que, muitas vezes, respostas, sinalizações e 

encaminhamentos tenham menor eficácia. Não saber com maior certeza onde “estão” as pessoas e quem 

realmente “são”, é um problema para que melhor se possa intervir. Os cacifos introduzem também a 

possibilidade de comunicação postal – um pequeno correio onde pode ser recebida correspondência. 

Paralelamente à sua utilidade prática, o projeto pressupõe um acompanhamento realizado por uma 

equipa profissional onde se procura criar uma relação de confiança com os/as utilizadores/as que 

promova o seu sentimento de autoestima, empoderamento e motivação, facilitando a relação com os 

serviços sociais potenciando a eficácia da intervenção social realizada. Este é um dos principais pontos 

deste projeto, sendo que podemos considerá-lo como um “degrau” entre a rua e uma vida fora desta. 
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❹ Público-alvo 

Pessoas em situação de sem-abrigo (PSA) a pernoitar na rua. 

 

❺ Objetivos 

- Promover a dignidade, proteção e segurança dos bens pessoais da PSA; 

- Permitir um ponto de “correio” entre as PSA e as instituições; 

- Criar uma relação de ajuda e de uma equipa de referência que realize acompanhamento psicossocial; 

- Aumentar a eficácia na intervenção, encaminhamentos e acompanhamentos; 

- Promover a responsabilização e empoderamento da pessoa utilizadora. 

 

❽ Inovação do projeto 
 

Este é um projeto que se centra num problema identificado pelas PSA, dando-lhes voz e que intervém no 

sentido de promover a autoestima, o empoderamento e a motivação das pessoas nesta situação, 

considerando sempre a sua liberdade. Ao mesmo tempo cria um novo tipo de equipamento urbano, 

inovador e solidário e um novo tipo de intervenção na rua, de acompanhamento, sinalização e 

encaminhamento. Os cacifos funcionam como um “degrau” entre a situação de rua e uma alteração dessa 

mesma situação. É um projeto inovador e sem precedentes. 

 

❻ Piloto 

O facto de não existirem referências anteriores de um projeto destes (nacionais ou internacionais), levou 
à decisão de avançar com um piloto que pudesse testar os equipamentos em si e o projeto (o seu 
funcionamento e utilidade). Foi avançado com uma piloto de 12 unidades, a fim de se poder testar ao 
longo de um ano este projeto, localizados em Arroios (Rua de Arroios – implementado a 17 de outubro 
de 2013): 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 – Primeiros 12 equipamentos (Rua de Arroios) 
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❼ Experiência do Projeto Piloto - Avaliação 

O sucesso do projeto-piloto foi avaliado ao fim de 10 meses a contar da primeira atribuição e tem como 

critérios a qualidade dos equipamentos e a sua utilização, avaliados numa escala de 0,0 a 5,0 (0 - nada 

verificado/péssimo estado e 5 - completamente verificado/excelente). 

No que diz respeito à avaliação da qualidade dos equipamentos, a sua média é de 5,0 sendo “Excelente”, 

ou seja, os equipamentos apresentam excelentes condições. 

Já no que concerne à utilização dos equipamentos, a média das respostas é de 4,8, sendo os critérios: 

atribuição do número de equipamentos, cumprimento das regras e condições de utilização, satisfação 

dos/as utilizadores/as com o equipamentos, adequação dos equipamentos às necessidades dos/as 

utilizadores/as e impacto na vida dos/as utilizadores/as, isto é, se a sua vida melhorou depois da 

atribuição dos cacifos. 

 
Qualidade dos 
equipamentos 

Utilização dos 
equipamentos 

Média 
final 

Avaliação Final do Projeto  5,0 4,7 4,9 

 
Para fundamentar esta avaliação, foi realizado um questionário de avaliação junto dos utilizadores dos 
cacifos para compreender algumas questões como: 
 
“O que gosta mais no projeto?” - Utilidade dos equipamentos (N=2), acompanhamento da equipa (N=4), 
organização dos bens (N=1) e segurança (N=1). 
 
“O que mudaria?” – Parte substancial dos inquiridos afirma que não mudariam nada (N=4) e todas as 
outras alterações seriam ao nível da proteção (teto) por cima dos cacifos, não estando diretamente 
relacionadas com os equipamentos em si. 
 
Regras – A maioria dos/as utilizador/as não mudaria nada nas regras (N=7). 
 
Impacto do projeto na vida das pessoas - a média de respostas foi de 3,9, o que demonstra que este 
projeto teve realmente um impacto positivo na vida dos seus utilizadores, principalmente na estabilidade 
(N=2), na segurança/garantia que sentem (N=6) e no alívio que sentem (N=3). 
 
A incerteza diária e falta de referências físicas seguras parece levar, muitas vezes, a que estas pessoas 
desenvolvam com maior facilidade patologias psiquiátricas. A ancoragem que os cacifos representam, não 
apenas a nível físico mas também psicológico pelo fator segurança, parece ser relevante. 
 
Externalidades positivas verificadas: 
- Alteração de comportamentos da pessoa utilizadora (maior disponibilidade para conversar e criar um 
relação, bem como para tratar de assuntos de ordem social, mais higiene, mais organização e equilíbrio); 
- Possibilidade de contacto pessoal (e não só institucional); 
- Acompanhamento técnico mais regular. 

 
Podemos dizer que o projeto dos Cacifos Solidários:  

- Apresentou um funcionamento muito positivo. 
- É um projeto muito pertinente. 
- Revelou-se uma boa resposta intermediária e alternativa.  
- Melhora em muito o acompanhamento psicossocial das pessoas em situação de sem-abrigo e melhora 
o seu equilíbrio mental. 
- A sua grande inovação futura será o estudo a realizar sobre variáveis psicossociais. 
- É necessário noutros pontos da cidade com uma grande afluência de pessoas em situação de sem-
abrigo. 
 
 



Cacifos Solidários 

 

ACA – Associação Conversa Amiga | 508047897 | geral@conversa.pt| www.conversa.pt 

❾ Variáveis Psicossociais – Autoestima e Empowerment 

O projeto “Cacifos Solidários” potencia a melhoria da autoestima e do empowerment, através da 

responsabilização e empoderamento dos seus utentes na medida em que todo o processo de atribuição, 

manutenção e conclusão do projeto pressupõe o envolvimento dos mesmos. Neste sentido, pode levar a 

uma alteração efetiva na perceção que a pessoa tem de si própria, podendo ter um grande impacto na 

capacidade de mudança de vida. 

Autoestima - Sabemos que estar em situação de sem-abrigo pode influenciar em grande escala a 

autoestima dos indivíduos (Dykeman, 2011). Contudo, não tem sido dada uma grande ênfase a este fator 

no que diz respeito à intervenção com pessoas sem-abrigo. O sentimento de fracasso e stresse causado 

pela incapacidade de assegurar as necessidades básicas e a segurança pode levar a que estes indivíduos 

tenham uma baixa autoestima. As consequências desta baixa autoestima nesta população pode bloquear 

a sua motivação para tentar arranjar emprego, habitação ou outras necessidades essenciais (Diblasio & 

Belcher, 1993). 

Empowerment - Em termos gerais, o empowerment pode ser considerado como o processo de aumentar 

a possibilidade dos indivíduos controlarem as suas vidas, ganhando o controlo sobre as mesmas e de 

participarem de forma democrática na sua comunidade (Rappaport, 1981). Segundo Zimmerman (1995), 

trata-se de um processo pelo qual os indivíduos ganham mestria ou controlo sobre as suas vidas, 

autonomamente acedem aos recursos da comunidade e participam democrática e ativamente na vida da 

sua comunidade. A Agenda Europeia de Pesquisa Sobre o Fenómeno das Pessoas em Situação de Sem-

Abrigo de 2013 (European Research Agenda on Homelessness, European Observatory on Homelessness, 

2013) considera que este é um dos tópicos a investigar este ano, bem como a mudança do papel dos 

utilizadores dos serviços e do envolvimento dos mesmos (Teixeira, 2013). 

 

❿ Equipa de Rua – Sistema de Sinalização e Acompanhamento 
 
A Equipa de Rua da ACA funciona interligada entre voluntariado, equipa médica e equipa psicossocial. A 
equipa técnica recebe sinalizações das restantes equipas – voluntariado geral e médico (além de poder 
realizar diretamente qualquer sinalização e acompanhamento) dos casos sociais a encaminha e/ou 
acompanhar, incluindo situações de Emergência Social. Para cada caso é aberto um processo de 
acompanhamento com fichas individuais que permitem todo o histórico da situação e 
acompanhamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha Individual de Caso - Exemplo 
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Como é realizada toda articulação, gestão e acompanhamento de casos? 
Todo o processo é informatizado e em tempo real. Todas as sinalizações são feitas em contexto de rua, 
permitindo que a equipa técnica, mesmo estando na rua (noutra zona da cidade) receba de imediato 
qualquer sinalização e decida, com os dados recebidos, o que fazer. Estes dados são posteriormente 
geridos numa “Base de Dados de Caso”, cada pessoa passa a ter uma ficha própria de acompanhamento 
até à resolução da situação. A equipa toma as diligências socias necessárias para o sucesso de cada caso, 
sem nunca perder o rasto da situação nem duplica casos. No esquema seguinte exemplifica-se o processo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Gestão do Caso Abertura com ficha de 
acompanhamento individual até resolução da 
situação. Exemplos de Diligências Socias: 
- Articulação; 
- Acompanhamento; 
- Atendimento social; 
- Consulta… 
- …. 

1 

Sinalização feita por qualquer elemento da 
equipa de rua (voluntário ou profissional). 

2 

Sinalização recebida pela Assistente Social – Em 
caso de Emergência é logo realizado contacto. 

3 

Deslocação ao local, avaliação do 
caso e diligência social a tomar. 
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⓬ Comunicação Social – Principais Noticias 

 
Nacional: 
TELEVISÃO 
(2013) TVI (Jornal da Noite) - www.youtube.com/watch?v=tZx_RSHX3Ys 

(2013) SIC (reportagem) - www.youtube.com/watch?v=yVfV1e_D-Eo 

(2013) TV RECORDE (reportagem) - www.youtube.com/watch?v=yg5Nb2YDTNM 

(2014) SIC (reportagem) - www.youtube.com/watch?v=a10yJfexVrc 

(2014) RTP 1 (reportagem) - www.youtube.com/watch?v=34fYeYt01uA&feature=youtu.be 

(2015) TV RECORD (Fala Portugal) - https://www.youtube.com/watch?v=8JSrj3R9Zz0 

(2015) RTP 2 (Consigo) - http://www.rtp.pt/play/p1502/e189583/consigo-2014 

(2015) SIC (Grande Tarde) - https://www.youtube.com/watch?v=QkrtSIFq3N4 

(2015 RTP 1 (Portugal em Direto) - http://www.rtp.pt/play/p1754/e196335/portugal-em-direto/433257 

 

RÁDIO  

(2013) TSF http://www.tsf.pt/paginainicial/AudioeVideo.aspx?content_id=3501641 

(2013) ANTENA 1 http://www.rtp.pt/play/p470/e131659/portugal-em-direto 

 

JORNAIS E REVISTAS 

(2013) DIÁRIO DE NOTICIAS - 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3509514&seccao=Sul 

(2013) VISÃO SOLIDÁRIA - http://visao.sapo.pt/cacifos-solidarios-chegam-as-ruas-em-outubro=f745969 

(2013) VISÃO SOLIDÁRIA (prémio) - http://visao.sapo.pt/premio-os-nossos-herois-coracoes-

maiores=f762332 

(2014) REVISTA VISÃO -

www.facebook.com/photo.php?fbid=10152489791259104&set=pcb.10152489798099104&type=1&the

ater 

(2014) VISÃO SOLIDÁRIA - http://visao.sapo.pt/video-os-herois-da-visao-solidaria-estiveram-no-

porto=f783361 

(2015) TV Mais - http://conversa.pt/aca-na-tv-mais/ 

 
OUTROS ONLINE 
(2013) O CORVO – www.ocorvo.pt/2013/10/22/sem-abrigo-de-arroios-ja-tem-cacifos-proprios 
(2013) GREENSAVERES - http://greensavers.sapo.pt/2013/03/27/cacifos-solidarios-ajudam-sem-abrigo-
de-lisboa-com-fotos/ 
(2013) BOAS NOTICIAS - http://boasnoticias.sapo.pt/mobile/noticias.php?id=16900 

(2013) JORNAL I - http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cacifos-destinados-sem-abrigo-
devem-chegar-mais-zonas-lisboa-no-proximo-ano 
 
Internacional: 
(2014) Estados Unidos da América (EUA) – jornal "The Christian Science Monitor". 
http://www.csmonitor.com/World/Making-a-difference/2014/0124/Duarte-Paiva-helps-the-homeless-
by-designing-lockers-to-house-their-things 
 
http://conversa.pt/portfolio/the-christian-science-monitor-27-01-14/ 

http://www.youtube.com/watch?v=tZx_RSHX3Ys
http://www.youtube.com/watch?v=yVfV1e_D-Eo
http://www.youtube.com/watch?v=yg5Nb2YDTNM
http://www.youtube.com/watch?v=a10yJfexVrc
http://www.youtube.com/watch?v=34fYeYt01uA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8JSrj3R9Zz0
http://www.rtp.pt/play/p1502/e189583/consigo-2014
https://www.youtube.com/watch?v=QkrtSIFq3N4
http://www.rtp.pt/play/p1754/e196335/portugal-em-direto/433257
http://www.tsf.pt/paginainicial/AudioeVideo.aspx?content_id=3501641
http://www.rtp.pt/play/p470/e131659/portugal-em-direto
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3509514&seccao=Sul
http://visao.sapo.pt/cacifos-solidarios-chegam-as-ruas-em-outubro=f745969
http://visao.sapo.pt/premio-os-nossos-herois-coracoes-maiores=f762332
http://visao.sapo.pt/premio-os-nossos-herois-coracoes-maiores=f762332
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152489791259104&set=pcb.10152489798099104&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152489791259104&set=pcb.10152489798099104&type=1&theater
http://visao.sapo.pt/video-os-herois-da-visao-solidaria-estiveram-no-porto=f783361
http://visao.sapo.pt/video-os-herois-da-visao-solidaria-estiveram-no-porto=f783361
http://conversa.pt/aca-na-tv-mais/
http://www.ocorvo.pt/2013/10/22/sem-abrigo-de-arroios-ja-tem-cacifos-proprios
http://greensavers.sapo.pt/2013/03/27/cacifos-solidarios-ajudam-sem-abrigo-de-lisboa-com-fotos/
http://greensavers.sapo.pt/2013/03/27/cacifos-solidarios-ajudam-sem-abrigo-de-lisboa-com-fotos/
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cacifos-destinados-sem-abrigo-devem-chegar-mais-zonas-lisboa-no-proximo-ano
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cacifos-destinados-sem-abrigo-devem-chegar-mais-zonas-lisboa-no-proximo-ano
http://www.csmonitor.com/World/Making-a-difference/2014/0124/Duarte-Paiva-helps-the-homeless-by-designing-lockers-to-house-their-things
http://www.csmonitor.com/World/Making-a-difference/2014/0124/Duarte-Paiva-helps-the-homeless-by-designing-lockers-to-house-their-things
http://conversa.pt/portfolio/the-christian-science-monitor-27-01-14/
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⓭ Futuro do Projeto 

O objetivo a curto/médio prazo é implementar mais 36 cacifos em Lisboa aumentando a rede para 48 

unidades entre 2015/2016. Já contamos com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa que garante cerca 

de 60% do valor necessário. Agora precisamos de angariar o restante valor e estamos à procura de 

pessoas, grupos e empresas que possam realizar donativos para que se torne realidade esta expansão! 

 

⓮ Autoria e Coordenação do projeto (resumo) 

Duarte Paiva (Autor)  

Mestre em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa (FAA-
ULL) com curso Avançado em Desenvolvimento Pessoal e Profissional pela Universidade Católica 
Portuguesa (UCP). Mestrando em Economia Social e Solidária no ISCTE-IUL. Formação em 
Empreendedorismo no Instituto de Empreendedorismo Social (IES). Autor da Tese “Genius Loci” - O Lugar 
como Construção Humanística. Orador convidado em várias conferências e encontros sobre voluntariado, 
empreendedorismo e inovação social. Dirigente associativo da Associação Conversa Amiga (ACA) com 
responsabilidades de gestão de voluntariado, coordenação e direção de formação. Autor dos projetos de 
inovação social “Cacifos Solidários” - cacifos públicos para pessoas sem-abrigo - e “Quiosque da Saúde”. 
Formador de voluntariado e gestão de voluntariado, inovação e empreendedorismo social bem como nos 
temas da igualdade de género, violência doméstica e tráfico de seres humanos. Coordenador do projeto 
“Cidadania Activa” da Fundação Calouste Gulbenkian na ACA. Longa experiência em voluntariado em 
diferentes organizações nacionais. Prémio Do Something 2011 (comunidade), Menção Honrosa “Os 
Nossos Heróis” 2013 e vencedor no Bootcamp em Empreendedorismo Social (IES) 2014. Cronista 
convidado na Visão Solidária.  
 
Joana Teixeira (Coordenadora)  

Mestre em Psicologia Comunitária pelo ISCTE-IUL e pós-graduada em Psicologia Criminal. Longa 

experiência na área da intervenção com pessoas sem-abrigo, desde 2005, com atuação em diferentes 

instituições. Autora da investigação académica “Estar Sem-Abrigo em Lisboa: Características Psicossociais 

e Centros de Alojamento Temporário”. Experiência enquanto psicóloga em instituições particulares de 

solidariedade social, nomeadamente equipas de rua intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo, 

pessoas toxicodependentes e trabalhadoras do sexo e casa de abrigo para famílias vítimas de violência 

doméstica. Coordenadora de voluntariado e formadora de temas de voluntariado com pessoas em 

situação de sem-abrigo. Membro da comissão executiva da conferência internacional “O Superior 

Interesse da criança no Processo de Adoção: Realidades, Desafios e Mudanças”. Técnica de equipa de rua 

na Associação Conversa Amiga (ACA).   
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