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NPISA DE SANTARÉM
Data de constituição:
Sede:
Entidade coordenadora:
Nome do Coordenador:
Contacto do coordenador:
Entidades que integram o
NPISA:

2010
Praça do Município
Município de Santarém
Maria Elisabete C. Filipe
maria.filipe@cm-santarem.pt
Município de Santarém;
Instituto da Segurança Social, I.P./Centro Distrital de
Santarém;
Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P./Centro de
Emprego e Formação Profissional de Santarém;
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.;
Agrupamento dos Centros de Saúde Lezíria;
Centro de Respostas Integradas do Ribatejo da DICAD;
Santa Casa da Misericórdia de Santarém;
Associação Pica-Pau;
Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário
Santarém/Cartaxo;
Lar Evangélico Nova Esperança.
Apresentação/Caracterização O Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de
do NPISA: Santarém (NPISA Santarém), reúne desde 2010, tendo a sua
constituição formal acontecido com a assinatura de
protocolo entre as entidades que o compõem na reunião de
Plenário do CLASS de 7 de novembro de 2018. O trabalho
desenvolvido pelo NPISA Santarém decorre das relações de
parceria existentes entre os seus membros, assim como, das
orientações contidas na Estratégia Nacional para a
Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 20172023 (ENIPSSA 2017-2023) e nas diretrizes emanadas pelo
GIMAE – Grupo de Implementação, Monitorização e
Avaliação da Estratégia. O NPISA Santarém reúne
bimestralmente. São analisadas e atualizadas, na base de
dados, todas as situações sinalizadas e os casos entretanto
registados pelos diversos parceiros. Da análise da situação
são traçadas linhas de intervenção no sentido do apoio e ou
resolução da situação, assim como, da sua prevenção. De
notar que a população Sem-Abrigo em Santarém é muito
flutuante, situando-se, geralmente, no intervalo 18-28
pessoas. Maioritariamente são pessoas do sexo masculino e
com outras problemáticas associadas, nomeadamente,
consumos abusivos e problemas de saúde mental.
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Respostas/serviços no Atendimento e Acompanhamento Social
âmbito do NPISA:
Procedimentos para A sinalização pode ser feita por qualquer entidade ou
sinalização munícipe para as entidades da parceria do NPISA
disponibilizando-se
os
seguintes
contactos
–
Judite.I.Jose@seg-social.pt
telm:
912654102
paula.c.martins@seg-social.pt telm: 913263683;
acaosocial.saude@cm-santarem.pt;maria.filipe@cmsantarem.pt telm:916899151
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