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NPISA de São João da Madeira
Data de constituição: 03/12/2020 (Aprovado no CLAS da Rede Social SJM)
Sede: Rua Manuel Luís Leite Júnior, nº777, 3700-183 São João da
Madeira
Entidade coordenadora: Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira
Nome do Coordenador: Branca Correia
Contacto do coordenador: E-mail: trilho@misericordiasjm.org
Entidades que integram o
• Santa Casa da Misericórdia de São João da
NPISA:
Madeira (SCMSJM);
• Câmara Municipal São João da Madeira
(CMSJM);
• Associação de Jovens Ecos Urbanos;
• ISS, IP - SL São João da Madeira;
• Centro Humanitário de São João da Madeira
da Cruz Vermelha;
•
IEFP, IP – Serviço de Emprego de São João
da Madeira;
• ARS Norte, IP / DICAD / CRI Porto Central;
• Polícia de Segurança Pública São João da
Madeira;
• Associação pelo Prazer de Viver - Saúde,
Cultura e Vida;
• Direção Geral de Reinserção Social e
Serviços Prisionais.
Apresentação/Caracterização A 03 de Dezembro de 2020 foi aprovado no âmbito da Rede
do NPISA: Social de São João da Madeira o NPISA concelhio. A
constituição deste NPISA justifica-se tendo em conta o
número de pessoas em situação de sem-abrigo, bem como a
dimensão do fenómeno. Encontravam-se à data de Outubro
de 2020, 35 pessoas nesta situação, 19 sem-teto e 16 sem
casa. O NPISA SJM tem por base os princípios do trabalho em
rede,
nomeadamente,
participação,
articulação,
subsidiariedade, inovação, integração e igualdade de género.
O âmbito territorial do NPISA SJM corresponde ao concelho
de São João da Madeira. Constituem objetivos gerais deste
núcleo: Promover o conhecimento sobre o conceito,
dimensão e natureza do fenómeno das pessoas em situação
de sem-abrigo; Assegurar a atribuição de gestor de caso a
todas as pessoas em situação de sem-abrigo; Assegurar a
definição e implementação de planos individuais de inserção;
Realizar uma intervenção integrada no acompanhamento das
pessoas em situação de sem-abrigo; Assegurar o acesso aos
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Respostas/serviços no
âmbito do NPISA:

Procedimentos para
sinalização

cuidados de saúde, gerais e especializados, das pessoas em
situação de sem-abrigo; Promover o acesso a respostas de
alojamento; Promover a autonomização das pessoas em
situação de sem-abrigo ou com condição prévia de sem
abrigo alvo de intervenção; Promover a qualidade dos
serviços e respostas para a população-alvo; Assegurar que
ninguém é desinstitucionalizado sem que seja garantida
solução de alojamento, assumindo o princípio da
subsidiariedade; Assegurar que ninguém tenha de
permanecer na rua; Promover, propor e acompanhar
respostas na área da habitação, emprego e formação, saúde
e educação, que permitam prevenir a condição de semabrigo.
1 Equipa de Intervenção Directa: SCMSJM - Trilho;
1 Equipa de Rua Inloco – APPV;
2 Centros Comunitários: Centro Comunitário Ecos Urbanos e
Centro Comunitário Porta Aberta - SCMSJM;
1 Serviço Local de Segurança Social SJM;
1 Cantina Social – SCMSJM;
1 Refeitório Social: “Senta.Com” - SCMSJM;
1 Balneário e Lavandaria Social – SCMSJM;
2 Apartamentos de Emergência – CMSJM;
1 Apartamento de Autonomização – SCMSJM e CMSJM;
1 Centro Humanitário – CVP SJM;
Divisão de Ação Social e Inclusão – CMSJM.
Deve enviar um email para trilho@misericordiasjm.org ou
telefonar para 256837541 dando a informação de que
disponha. Ao fazê-lo está a sinalizar a situação de sem abrigo
junto da estrutura concelhia designada para a intervenção.
Caso a identificação ocorra fora do horário de funcionamento
(9.30H-13H/14H-17.30H) do serviço deverá ligar para a Linha
de Emergência Social – 144.
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