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31 de março de 2010
Praça Teófilo Braga nº 13 – 2910 -910 Setúbal
Cáritas Diocesana de Setúbal
Maria Clara Pereira Vilhena
clara.vilhena@caritas-setubal.com
Cáritas Diocesana de Setúbal
Camara Municipal de Setúbal
ISS - Centro Distrital de Setúbal
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Centro Hospitalar de Setúbal
CRI Península Setúbal – Equipa tratamento Setúbal
Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida
Policia de Segurança Pública de Setúbal
Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal- Núcleo Distrital de Setúbal
IEFP -Centro de Emprego de Setúbal
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Setúbal
Associação CASA – Centro de Apoio a Sem Abrigo
APDES – “GIRUSetúbal”
APACCF “Lugar da Manhã”- Comunidade Terapêutica
O NPISA de Setúbal materializou-se com a Estratégia anterior (20092015) tendo assentado numa parceria local, pré-existente, focada na
inserção após o acolhimento, das pessoas em situação de sem abrigo.
Constituiu-se formalmente a partir do CLAS em 2010 e seguindo as
orientações da Estratégia, para além do acompanhamento das
pessoas em situação de sem-abrigo, desenvolveu várias ações no
território que trouxeram para o domínio público este fenómeno.
Foram realizadas várias ações de informação e sensibilização junto de
profissionais e entidades, para a adoção do conceito único de “pessoa
em situação de sem-abrigo” e referenciação destas pessoas através
da ficha de sinalização ao NPISA.
O NPISA de Setúbal, visa melhorar o acompanhamento e capacidade
de resposta de emergência às pessoas em situação de sem-abrigo.
Procura ter o conhecimento aprofundado do fenómeno, que permita
orientar a intervenção e viabilizar/adequar respostas às necessidades
especificas das pessoas nesta situação de exclusão.
Em Setúbal as várias entidades facultam respostas ao nível do:
Atendimento e Acompanhamento de Casos; Cuidados de Saúde;
Apoio no acesso às prestações sociais; Regularização de
documentação; Emprego; um Centro de Alojamento Temporário;
Apoio na alimentação, higiene pessoal/tratamento de roupa; Ateliers
Artísticos e Ocupacionais que permitem a descoberta de aptidões que
se encontravam escondidas.
O NPISA de Setúbal reúne com uma periodicidade trimestral, e
trabalha em subgrupos nas diversas áreas de intervenção.
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