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

Apresentação/Caracterização
do NPISA:

Outubro de 2009
Largo Marquês de Pombal, Oeiras
Câmara Municipal de Oeiras
Elisa Rodrigues
rodrigues.elisa@cm-oeiras.pt
Câmara Municipal de Oeiras (CMO)
Agência Nacional de Intervenção Social
Agrupamento dos Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras /
Unidade de Saúde Pública
ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda
Centro Hospital de Lisboa Ocidental - Hospital de Egas Moniz - Serviço
de Psiquiatria de Adultos
Hospital Prisional S. João de Deus
IDEQ - Instituto de Prevenção e Tratamento da Dependência Química
e Comportamentos Compulsivos
Instituto de Segurança Social, I.P., Setor Oeiras – Cascais
Polícia de Segurança Pública – Divisão de Oeiras
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras / Projeto Mãos dadas para a
Vida (SCMO/PMDPV)
Princípios de atuação do NPISA/Oeiras:
Planear a intervenção e conjugar esforços e recursos concelhios
em prol de intervenções mais eficazes junto dos casos
acompanhados.
Clarificar as sinalizações ao NPISA/Oeiras com vista à melhor
ativação das respostas mais adequadas à situação sinalizada.
Clarificar o circuito de operacionalização do acompanhamento
dos casos acompanhados,
A intervenção do NPISA/Oeiras cessa por
 Estabilização pessoal,
 Recusa do indivíduo
 Saída do concelho
A estratégia de intervenção com o indivíduo em situação de semabrigo tem-se centrado na facilitação do acesso a respostas
facilitadoras de uma melhor integração social (acesso a
documentação pessoal e a alimentação regular, acesso à saúde, ao
mercado de trabalho e a contextos habitacionais direcionados às
especificidades do indivíduo, numa lógica de progressiva
autonomização pessoal, de usufruto de direitos de cidadania.
Respostas Locais
Descrição da Resposta

Entidades promotoras da
resposta

Monitorização concelhia e
articulação com a ENIPSSA

CMO

Acolhimento em espaço
residencial para 4 pessoas (Casa de
Transição – Casa dos Corações)

IDEQ
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Acompanhamento psicossocial em
contexto de rua

IDEQ

Acompanhamento psicológico e
social
Apoio à gestão das tarefas
quotidianas
Prevenção de recaídas
Encaminhamento para estruturas
institucionais de acolhimento e de
reabilitação
Treino de competências Sociais

IDEQ
Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras / Projeto Mãos
dadas para a Vida
(SCMO/PMDPV)
ISS Ação Social e Protocolos
de RSI
Fórum Sócio-Ocupacional
ARIA

Obtenção e regularização de
documentação

CMO/CLAII
IDEQ
SCMO/PMDPV

Apoio pecuniário de emergência

CMO
ISS
IDEQ

Alimentação confecionada,
géneros alimentares, apoio à toma
de medicação, cuidados de
higiene, tratamento de roupa e
disponibilização de vestuário

SCMO/PMDPV
IDEQ

Limpeza do espaço público
Balneários públicos em Paço de
Arcos

CMO

Identificação de locais de pernoita
em espaços públicos e privados

CMO
PSP
IDEQ

Cuidados de saúde física e mental

ACES/USP
CHLO/HEM/SPSM

Intervenção em contexto de crise

PSP
ACES/USP
CHLO/HEM/SPSM

Avaliação de condições
psicossociais com vista a eventual
realojamento municipal

CMO

Ativação das respostas
comunitárias aquando do fim de
pena

Hospital Prisional S. João de
Deus
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