


PESSOA EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO (PSSA)
Considera-se Pessoa em Situação de Sem Abrigo, aquela que 
independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, 
religião, idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica e 
condição de saúde física e mental, se encontre:
- sem teto – a viver no espaço público, alojado em abrigo de 
emergência ou com paradeiro em local precário
- sem casa – a viver em alojamento temporário destinado para o 
efeito.

NÚCLEO DE PLANEAMENTO E INTERVENÇÃO COM 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO (NPISA)
Criados sempre que a dimensão do fenómeno das PSSA o justifique, 
no âmbito dos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS).
O NPISA da Amadora, constitui-se por um conjunto de parceiros 
cuja sinergia complementa a intervenção e cujos princípios, eixos e 
objetivos estão definidos na Estratégia Nacional para a Integração 
das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA).

PARCEIROS DO NPISA AMADORA
Câmara Municipal da Amadora – Divisão de Intervenção Social (DIS) 
| Comunidade Vida e Paz | Instituto da Segurança Social (ISS IP) | 
Equipa Técnica Especializada de Tratamento da Amadora (ETETA)| 
Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e 
de Saúde (AJPAS) | Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca (HFF) | 
Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora (ACES) |Instituto 
do Emprego e Formação Profissional (IEFP) |Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) | Polícia de Segurança 
Pública (PSP) | Crescer – Associação de Intervenção Comunitária.



A OPERACIONALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO NO 
MUNICÍPIO ENVOLVE 3 RESPOSTAS:

EQUIPA TÉCNICA DE RUA
Tem como principal objetivo aproximar a equipa técnica às PSSA, 
através de uma primeira abordagem nos seus locais de permanência 
e/ou pernoita. Com esta metodologia pretende-se estabelecer um 
primeiro contacto, identificar as principais necessidades, informar 
sobre as respostas existentes no concelho e motivá-las para a 
adesão a atendimento e acompanhamento social.
Horário: 3ª feira - 08h00 > 10h00 | 5ª feira - 14h30 > 16h30

UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO (UMA)
Trata-se de uma resposta complementar, habitualmente colocada 
numa localização estratégica no que concerne à afluência de Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo no município. Disponibiliza um reforço 
alimentar, faz a distribuição de métodos contracetivos e objetiva 
o estabelecimento de uma relação de confiança com os utentes, 
motivando-os para a frequência do Espaço Aberto ao Diálogo.
Horário: 2ª e 4ª feira - 15h30 > 17h00
Local: Av. D. Carlos I, Reboleira, Águas Livres* 
*A rota da UMA poderá ser alterada mediante necessidade diagnosticada

ESPAÇO ABERTO AO DIÁLOGO
Constitui um local privilegiado para a intervenção com este grupo 
da população, garantindo a satisfação de necessidades básicas, 
nomeadamente ao nível da higiene pessoal e da alimentação. 
Disponibiliza também atendimento e acompanhamento social e 
psicológico, serviço de lavandaria, apoio na procura de emprego, 
uma sala polivalente para o desenvolvimento de atividades diversas, 
bem como um espaço de lazer com acesso a internet.
Horário: Dias úteis - 09h00 > 13h00 e 14h00 > 17h00
Local: Praça José Cardoso Pires, nºs 1 e 2, Casal do Silva, 
Falagueira-Venda Nova 



 

EM CASO DE SINALIZAÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE 
SEM ABRIGO SEGUIR O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

INSTITUIÇÕES 
Preencher a ficha de sinalização disponível no site da Câmara 

Municipal da Amadora, com a informação de que disponham, e 
encaminhá-la à Divisão de Intervenção Social através do e-mail 

accao.social@cm-amadora.pt

POPULAÇÃO EM GERAL
Contactar a Divisão de Intervenção Social através do 214 369 053, 

da Linha de Apoio Social gratuita 800 207 632 
ou através do e-mail accao.social@cm-amadora.pt

OUTROS CONTACTOS ÚTEIS: 
Comunidade Vida e Paz - 916 180 909 

Linha Nacional de Emergência Social – 144 (24h/dia)
Equipa Técnica Especializada de Tratamento da Amadora – 211 119 300

Polícia Municipal – 214 369 014


