
Projeto de Intervenção
com Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo

INTEGRAR

Benefícios do InteGrar?
Serviço de proximidade e porta aberta;

Acompanhamento personalizado;

Atendimento gratuito;

Apoio no conhecimento e exercício dos seus direitos e

deveres, ao nível dos bens de primeira necessidade,

saúde, entre outros;

Orientação educativa e profissional;

Orientação habitacional;

Treino de competências;

Acesso a espaço lúdico.

Contactos
967 382 482

integrar@cm-gaia.pt

www.cm-gaia.pt



O que fazemos?

INTEGRAR

O InteGrar contempla seis ações:

1 - Intervenção Psicossocial—Gestão de Caso
Dinamização de trabalho de Equipa multidisciplinar que dá resposta e suporte ao acompanhamento
individualizado das PSSA.
2 - Espaço Drop-In
Espaço porta aberta onde as PSSA poderão ter acesso ao atendimento, informação e orientação, bem
como, convívio, lazer e atividades lúdico/didáticas.
3 - Capacitação e Empregabilidade
Ações ocupacionais de promoção à empregabilidade e à inserção profissional das PSSA.
4 - Divulgação, Sensibilização, Prevenção e Conhecimento do Fenómeno das PSSA
Criação de conteúdos de divulgação, sensibilização, prevenção e de combate ao estigma e à
discriminação das PSSA.
5 - Grupo de Entreajuda
Dinamização de Grupo de PSSA que colaborem e se entreajudem no desenvolvimento de competências
para a empregabilidade.
6 - Treino de Competências de Vida
Programa estruturado de sessões de Treino de Competências para a Vida para PSSA.

Horario
2ª a 6ª Feira

10h00 às 12h30

14h00 às 16h30

Quem somos?

O InteGrar é um projeto desenvolvido pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, em parceria com a Gaiurb,
EM, a Delegação da Cruz Vermelha e pela APDES,
financiado pelo Programa Operacional Norte 2020, que
visa contribuir para a integração das pessoas em situação
de sem-abrigo, beneficiando-os de um acompanhamento
integrado e estruturado com vista à mudança dos seus
percursos de vida e à sua integração social, profissional e
habitacional.

Onde estamos?
O InteGrar encontra-se sediado na Praceta
Fonte do Casal, nº 25 e 37 — Mafamude
(Próximo às Águas de Gaia).

Para quem?
O InteGrar destina-se a todas as pessoas em situação de
sem-abrigo (PSSA) do concelho de Vila Nova de Gaia.
Considera-se PSSA aquela que, independentemente da sua
nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade,
sexo, orientação sexual, condição sócio económica e
condição de saúde física e mental, se encontre:

sem teto, vivendo no espaço público, alojado em abrigo
de emergência ou com paradeiro em local precário;

sem casa, encontrando-se em alojamento temporário
destinado para o efeito;

INTEGRAR


