
Miranda do Corvo, 24 de outubro de 2015



DECRETO – LEI Nº 281/2009, de 6 de Outubro

O SNIPI consiste num conjunto organizado de entidades

institucionais e de natureza familiar com a missão de garantir de forma

integrada a Intervenção Precoce na Infância (IPI).

Atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade

Social, da Educação e da Saúde, com envolvimento das famílias e

da comunidade.



OBJECTIVO GERAL

Participar num programa coordenado, inter-serviços e transdisciplinar,

usando recursos da comunidade, com vista à prestação de um serviço

de IP adequado às necessidades das crianças e que assegure uma

intervenção centrada na família.

(Regulamentada pelo Decreto – Lei n.º 281/2009 de 6 de Outubro –

cria o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI))



OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Assegurar às crianças a protecção dos seus direitos e o

desenvolvimento das suas capacidades;

Detectar e sinalizar todas as crianças com necessidades de

intervenção precoce;

Intervir junto das crianças e famílias, em função das necessidades

identificadas, de modo a prevenir ou reduzir os riscos de atraso de

desenvolvimento;

Apoiar as famílias no acesso a serviços e recursos dos sistemas de

segurança social, de saúde e de educação;

Envolver a comunidade através da criação de mecanismos articulados

de suporte social.

(Artigo 4º, Decreto-Lei nº 281/2009, de 6 de Outubro)



O QUE É A IPI?

É o conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na

família, incluindo acções de natureza preventiva e reabilitativa, no

campo da educação, da saúde e da acção social.

(Artigo 3º, Decreto-Lei nº281/2009, de 6 de Outubro)



O QUEM SE DESTINA?

O SNIPI abrange as crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações

nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas

actividades típicas para a respectiva idade e contexto social ou com

risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias.

(Artigo 2º, Decreto-Lei nº 281/2009, de 6 de Outubro)



CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

1- Crianças com alterações nas funções ou estruturas do corpo

(ICF-CY)

2- Crianças com risco grave de atraso de desenvolvimento

...e suas famílias!



ONDE É PRESTADO O APOIO?

O apoio é prestado no(s) contexto(s) devidamente

estabelecidos com a família e restantes prestadores de cuidados,

podendo ser muito diversificados os locais acordados,

sendo que os mais frequentes são:

- domicílio,

- creche,

- jardim de infância,

- ama

- sede da ELI (centro de saúde).



PREMISSA FUNDAMENTAL DA IPI

O potencial do desenvolvimento e do comportamento 

não são fixos à nascença por um conjunto de factores 

genéticos...”

(Meisels, e Shonkoff, 2000, p. xvi)

...sugerindo que os primeiros anos constituem “uma 

janela única de oportunidade para alterar as trajetórias de 

desenvolvimento das crianças”

(Guralnick, 2005, p. 314)



EQUIPA TRANSDISCIPLINAR

Envolvimento local dos serviços da Comunidade

Enfermeiros

Educadoras

Assistente Social

Psicóloga

Fisioterapeuta

Terapeuta da fala

Saúde

Educação

Segurança 
Social -IPSS



PROCESSO DE INTERVENÇÃO



PROCESSO DE INTERVENÇÃO

Referenciação

1ºs contactos

A família NÃO 
quer o apoio

Avaliação da 
Intervenção

Implementação

Elaboração do PIIP 
(Plano Individual 

Intervenção Precoce)

Avaliação da 
criança

Planificação da 
Avaliação da criança

Encaminhamento 
para outro serviço



Levantamento de forças, recursos, 

preocupações e prioridades da família



MODELO DE INTERVENÇÃO

Perspectiva ecológica

Centrada na família

Baseada nas forças

Focada na relação

Reflexiva

Práticas baseadas 

em

5

princípios-chave



Definição:

“A prestação de serviços centrados na família,…, reconhece 

a importância fulcral da família nas vidas dos indivíduos. 

Orienta-se por um conjunto de escolhas devidamente 

informadas feitas pela família e foca-se nas forças e 

capacidades das famílias”.

(Allen e Petr 1996, p.66)

15

A abordagem  centrada na 

família



A abordagem centrada na família

(Dunst e Trivette, 1987; Shelton, Peppson e Johnson 1987)

• IP – apoiar a Família e NÃO substituir

Capacitar

(enabling) Responsabilizar

(empowerment)

• 2 conceitos importantes:



Para obter mais informações

http://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-

intervencao-precoce-na-infancia.aspx

http://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia.aspx


Sede da ELI Miranda do Corvo/ 

Penela
Centro de Saúde Miranda do Corvo/ Penela, Rua 25 de 

Abril, 3220-185 Miranda do Corvo

Telefone: 239 530 070

Email: elimirandapenela@gmail.com (contato preferencial)

Reunião Semanal da ELI Miranda do Corvo/ Penela

2.ª feiras – 14h – 17h

mailto:elivnpoiareslousa@gmail.com



