SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO
PRECOCE NA INFÂNCIA

INTERVENÇÃO PRECOCE
NA INFÂNCIA

ELI Amadora
Equipa Local de Intervenção Precoce
da Amadora

Sistema Nacional de
Intervenção Precoce na
Infância
O SNIPI funciona através da
atuação
coordenada
dos
Ministérios da Solidariedade e
Segurança Social, da Educação e
Ciência e da Saúde, conjuntamente
com o envolvimento das famílias e
da comunidade.
Trata-se de um conjunto de
medidas de apoio integrado
centrado na criança e na família,
incluindo ações de natureza
preventiva e reabilitativa, no
âmbito da educação, da saúde e da
ação social.
Decreto-Lei nº 281/2009
de 6 de Outubro.

ELI Amadora (Sede)
Centro de Saúde da Damaia/UCC Amadora+
Praça Conde da Lousã
2720-122 Amadora
Telf.: 21 490 62 17
Fax: 21 490 62 19
Email:

eliamadora@csreboleira.min-saude.pt

A Equipa

ELI Amadora

É constituída por diversos profissionais
das áreas de:

Apoia crianças dos 0 aos 6 anos,
residentes ou integradas em creche,
ama, rede pré-escolar (pública, privada,
IPSS, Municipal) neste concelho, com:

. Educação/Intervenção Precoce
. Psicologia
. Serviço Social
. Terapia da Fala
. Terapia Ocupacional
. Fisioterapia
. Enfermagem

• Atraso de desenvolvimento sem
etiologia conhecida, numa ou mais
áreas:

Esta equipa funciona com o modelo
transdisciplinar que, em conjunto com
as famílias e outros agentes educativos,
implementa estratégias que visam
promover o desenvolvimento adequado
da criança.
A equipa atua no contexto natural da
criança (domicílio, creche, jardim de
infância, ama, IPSS).

Motora, Física, Cognitiva, Linguagem e
Comunicação, Emocional, Social e
Adaptativa

• Atraso de desenvolvimento
condições específicas:

Quem pode referenciar?
Famílias, serviços de saúde, serviços
educativos, ou outros.

por

Anomalia cromossómica, perturbação
neurológica, malformações congénitas,
doença metabólica, défice sensorial,
doença crónica grave, perturbações do
espectro do autismo, da vinculação,
emocionais ou relacionadas com
infeções severas congénitas ou
exposição pré-natal a agentes
teratogénicos

Como referenciar?
Através do preenchimento da Ficha de
Referenciação* acompanhada de
relatório médico e/ou pedagógico.

A Ficha deve ser entregue via email,
carta ou presencialmente, na Sede da
ELI Amadora.

• Risco
grave
de
atraso
de
desenvolvimento, por exposição a:
Fatores de risco biológico;
Fatores de risco ambiental
(risco parental e risco contextual).

* Ficha de Referenciação disponível em:
http://educa.cm-amadora.pt
(Serviços / Intervenção Educativa / NEE)

