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EQUIPA 
PLURIDISCIPLINAR 

Educadora de Infância | Fisioterapeuta   
Terapeuta Ocupacional 

Terapeuta da Fala |Enfermeira | Psicólogo 
Técnico de Serviço social 

(Serviço especializado e gratuito) 
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GONDAR 

ELI Vizela 

O que fazemos? 

Avaliamos as necessidades das famílias e das 

crianças e em conjunto com a família e outros 

agentes educativos traçamos e implementamos 

estratégias que promovam o desenvolvimento da 

criança e sua família. 

Onde intervimos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Concelho de Vizela  

e as freguesias de Guimarães representadas 

O SNIPI TEM COMO OBJETIVOS 

 Detetar e sinalizar todas as crianças com 

necessidades de intervenção precoce;  

 Assegurar às crianças a proteção dos seus 

direitos e o desenvolvimento das suas 

capacidades; 

 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.  

COMO REFERENCIAR? 

Qualquer pessoa ou entidade pode 
referenciar através do preenchimento da 
ficha de referenciação disponível no site do 
SNIPI (Documentos de Referência > Ficha de 
Referenciação) e enviar para o email ou 
morada da Sede da ELI. 

CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

O local de intervenção acontece no contexto 

privilegiado de vida da criança e da sua família, como 

por exemplo em sua casa, ama, creche ou jardim-de-

infância, entre outros. 

SISTEMA NACIONAL  

DE INTERVENÇÃO PRECOCE  

NA INFÂNCIA (SNIPI) 
 

O SNIPI consiste num conjunto organizado de 

entidades institucionais com a missão de garantir de 

forma integrada a Intervenção Precoce na Infância. 

Funciona através da atuação coordenada dos 

Ministérios da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social, da Saúde e da Educação, com envolvimento 

das famílias e da comunidade. 

 
 
 

Destina-se a crianças dos 0 aos 6 anos 
 

1. Que apresentem alterações nas funções ou 
estruturas do corpo que limitam o normal 
desenvolvimento e a participação nas 
atividades típicas; 

2. Que apresentem risco grave de atraso de 
desenvolvimento pela existência de condições 
biológicas, psicoafetivas ou ambientais, que 
implicam uma grande probabilidade de atraso 
no desenvolvimento da criança. 


