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NPISA DE Loulé
Data de constituição: 19/03/2020
Sede: Loulé
Entidade coordenadora: Câmara Municipal de Loulé
Nome do Coordenador: Ana Machado
Contacto do coordenador: E-mail: npisa@cm-loule.pt
Entidades que integram o a) Câmara Municipal de Loulé;
NPISA: b) Administração Regional de Saúde do Algarve I.P.;

c) Associação de Saúde Mental do Algarve;
d) Associação Social e Cultural de Almancil;
e) Centro Paroquial de Almancil;
f) Centro Paroquial de Quarteira;
g) Centro Hospitalar Universitário do Algarve;
h) Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação Faro - Loulé;
i) EXISTIR - Associação para a Intervenção e
Reabilitação de Populações
Deficiente e Desfavorecidas;
j) Grupo de Ajuda a Toxicodependentes;
k) Guarda Nacional Republicana;
l) Instituto do Emprego e Formação Profissional I.P.;
m) Instituto de Segurança Social I.P. – Centro Distrital
de Faro;
n) Junta de Freguesia de São Clemente;
o) Junta de Freguesia de Quarteira;
p) Liga dos Combatentes – Núcleo de Loulé;
q) Movimento de Apoio à Problemática da SIDA;
r) Rede Europeia Anti-Pobreza;
s) Santa Casa da Misericórdia de Loulé;
t)Serviço de Estrangeiros e Fronteiras –Direção
Regional do Algarve.
Apresentação/Caracterização Loulé é um concelho com 72348 habitantes (INE
do NPISA: resultados provisórios, Censos 2021), sendo o mais
extenso e populoso município algarvio, com
763,67 km² de área, subdividido em 9 freguesias.
O município de Loulé engloba duas cidades, Loulé
e Quarteira. O concelho de Loulé tem a 8ª mais alta
densidade populacional do Algarve, com 95
habitantes por km², em virtude do fraco povoamento
da área da serra e da sua grande extensão territorial,
na faixa interior.
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Daí resulta uma diminuição dos quantitativos
populacionais das freguesias do interior - Alte e Salir em benefício das freguesias urbanas - S. Clemente e S.
Sebastião - e litorais - Quarteira e Almancil. As
freguesias do Norte, Alte, Querença e Ameixial, têm
estruturas mais envelhecidas, quer a nível da
população jovem, quer a nível da população em idade
ativa. As freguesias de Almancil, Quarteira e S.
Clemente têm uma tipologia completamente
diferente: são áreas preferenciais da população
jovem, sobretudo a faixa de população em idade ativa.
Loulé tem um clima mediterrânico com verões
quentes e secos e invernos suaves e húmidos. Pelas
suas características atrai muitos turistas e
naturalmente muitos trabalhadores, nacionais e
estrangeiros, que são atraídos pelas industria do
turismo e que sofrem, em consequências, as suas
flutuações anuais, dependem da chamada
sazonalidade.
Face ao crescente fenómeno das pessoas em situação
de sem abrigo, em sede de reunião do CLAS do
Município de Loulé, realizada no dia três de julho do
ano dois mil e dezoito, foi aprovada a criação de um
NPISA como reforço de uma intervenção promotora
da integração das PSSA tal como é estabelecido pela
ENIPSSA.
O NPISA Loulé tem como principais objetivos:
• Reconhecer e promover a utilização de um
conceito único de “pessoa em situação de semabrigo”;
• Contribuir para a prevenção das situações de semabrigo, para a melhoria das respostas existentes e
para a definição de novas respostas;
• Reforçar uma intervenção promotora da
integração das pessoas em situação de semabrigo;
• Adotar conceitos e metodologias preconizadas na
ENIPSSA 2017-2023 para a intervenção no âmbito
da problemática das pessoas em situação de semabrigo, assegurando os mecanismos que
permitam dar continuidade e sustentabilidade aos
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•
Respostas/serviços no •
âmbito do NPISA: •
•
•
•
•
•
•
•

resultados e impactos, em estreita articulação com
o Conselho Local de Ação Social de Loulé,
doravante designado por CLAS de Loulé;
Garantir a coordenação, monitorização e avaliação
da ação do NPISA Loulé.
Apoio alimentar/ Movimento Zero Desperdício;
Balneários;
Refeitório Social;
Cantina Social;
Equipa técnica de Apoio Social Direto;
Linha Loulé Solidário;
Cartão Rede Solidária do Medicamento ABEM;
Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes;
Regulamento Municipal Loulé Solidário – Apoio Social a
Pessoas e Famílias.

Procedimentos para Através do email npisa@cm-loule.pt, pela ficha de
sinalização referenciação homologada pelos parceiros; por telefone
289400882 ou 924235944;
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