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A Rede em Prática, com um caminho editorial de
mais de um ano, dedica este número ao Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância
(SNIPI).
É a primeira vez que o SNIPI é objeto temático de
uma newsletter, testemunhando-se desta forma a
solidificação da sua identidade como dinâmica
potenciadora da eficácia da ação social.
O SNIPI é uma verdadeira rede de intervenção e de interação que garante
um conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na
família, ao nível da prevenção e da reabilitação, e em áreas como a
educação, a saúde e a ação social.
Neste sentido, é de sublinhar a importância do papel das autarquias e das instituições particulares de solidariedade social, ou equiparadas, na prossecução
desta intervenção. As rubricas Práticas em rede e Em parceria são disso um bom exemplo.
É através de uma intervenção local, de grande proximidade, que envolva os atores sociais de diferentes naturezas, com um efetivo trabalho de partilha e
cooperação no terreno, que se tem atingido melhores resultados na inclusão destas crianças e famílias.
Uma boa leitura!
Mariana Ribeiro Ferreira
Presidente do Conselho Diretivo do ISS, I.P.

O Sistema Nacional de Intervenção
Precoce na Infância (SNIPI) enquanto
sistema integrado numa perspetiva interministerial: veja o contributo dos
representantes do Ministério da Saúde.

Conheça algumas perspetivas e iniciativas
das Subcomissões Regionais do SNIPI.

Saiba quais as iniciativas agendadas no
âmbito da Intervenção Precoce na
Infância (IPI).

Consulte nesta rubrica sítios e portais com
informação sobre o SNIPI.

Continuam as iniciativas no âmbito do
AEEASG. Consulte nesta rubrica os
contributos das redes de Anadia, Alvito,
Castelo de Paiva, Faro, Lagoa, Moimenta
da Beira, Valpaços. Informe-se ainda
sobre o lançamento dos Prémios do Ano
Europeu de 2012.

Participam nesta rubrica a ANIP e
FENACERCI: parceiros na construção da
rede SNIPI.

Contamos a história do Centro Joaquim
Bairrão e saiba mais sobre a sessão de
esclarecimento da Equipa Local de
Intervenção de Espinho-Gaia.

Nesta rubrica não perca a Entrevista à
Equipa Local de Intervenção de Ílhavo.

Consulte nesta rubrica várias propostas de
formação, seminários, conferências, entre
outros.

Partilham-se nesta rubrica as práticas de
algumas Equipas Locais de Intervenção e
de instituições parceiras das redes sociais.

Veja aqui o mapeamento das Equipas
Locais de Intervenção no território
continental e o número de crianças
atualmente em acompanhamento.

Plataforma Supraconcelhia do Alto
Alentejo em prática! Não perca as
notícias do Seminário “Gerações sem
Fronteiras” e os desenvolvimentos do
plano de ação 2012.

Agradecemos a todos aqueles que contribuíram neste número da Newsletter Rede em Prática.
A redação e as opiniões expressas nos textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos autores. Recomende esta
newsletter aos seus contactos. Para mais informações ou anular a sua subscrição contacte: redesocial@seg-social.pt
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