
Sem-abrigo vão ter mapa de apoio
Lisboa. Informação sobre ajuda alimentar,

higiene e cuidados médicos entregue a 520 pessoas
Os voluntários da Comunidade
Vida e Paz distribuem hoje aos

sem-abrigo um mapa indicando
os serviços de apoio prestados por
várias instituições na cidade. No
mapa está uma listagem dos locais
onde podem encontrar alojamen-
to, distribuição alimentar, canti-
nas, uma comunidade de inserção,
equipas de rua e serviços médicos.

"O mapa pretende ser um docu-
mento da comunidade e ao mesmo
tempo ter instituições parceiras de
forma a ajudar as pessoas a perce-
ber qual é a melhor resposta de
acordo com a necessidade que têm
no momento", explica Rita Roquet-
te, responsável do departamento de

comunicação da instituição. Tem o

objetivo de "facilitar às pessoas sem

abrigo o acesso a uma determinada

informação que, se calhar, de outra
forma não teriam ou não teriam de
uma forma tão imediata".

A responsável adianta que este

projeto foi apresentado por uma
aluna da Faculdade de Belas-Artes
de Lisboa e desenvolvido em par-
ceria com a comunidade. "Já se
sentia necessidade de um projeto
assim, os cidadãos sem abrigo tam-
bém têm direito à cidadania", ad-
mite Rita Roquette ao DN.

As instituições presentes no do-
cumento estão preparadas, como

sempre estiveram, para receber
um número indeterminado de

pessoas, assegura Rita Roquette.
"Se aparecerem mais pessoas é si-

nal de que o mapa está a ter im-
pacto", refere a responsável ao DN.
"Procurar ajuda é sinal de força!

" é

a mensagem que está patente no
mapa de apoio e é uma "forma de

despertar o desejo de mudança,
mostrando que uma nova visão
está ao virar da esquina".

Os mapas serão entregues pelas

equipas de rua esta noite, a cerca
de 520 pessoas sem abrigo. Hoje
assinala-se o Dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza.

Sem-abrigo recebem ajuda


