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Todas as informações sobre o Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância podem ser 

consultadas no Microsite (SNIPI) da Direção Geral 

de Saúde em www.dgs.pt, nomeadamente: 

  Critérios de Elegibilidade 

  Ficha de Referenciação 

  Outras informações 

CONTACTOS 

Ministério da Saúde 

 

 Fábia Moreira (Enfermeira Especialista em 

Saúde Infantil e Pediatria/Coordenadora) 

 Luís Silva (Médico Geral e Familiar) 

 Virgínia Monteiro (Pediatra de 

Desenvolvimento) 

 

Ministério da Educação e Ciência 

 

  Inês Almeida (Educadora) 

  Maria Clara Nunes (Educadora) 

  Margarida Vieira (Educadora) 

 Natália Mota (Docente) 

  Neida Carvalho (Educadora) 

 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e   

Segurança Social 

 

  Ana Catarina Borges (Terapeuta da Fala) 

  Ana Sofia Almeida (Psicóloga) 

  Filipa Costa (Fisioterapeuta) 

 Patrícia Ribeiro (Terapeuta Ocupacional) 

  Virgínia Aguiar (Técnica de Serviço Social) 

A NOSSA EQUIPA 
 

INTERVENÇÃO  

PRECOCE NA INFÂNCIA 

ELI Aveiro Norte 

 

 
"Não interessa quem chega primeiro, no 

meio ou no fim. O importante é que cada 

um, ao seu ritmo, possa chegar!" 

http://www.dgs.pt


REFERENCIAÇÃO 

Quem pode fazer? 

Famílias, profissionais de saúde, profissionais da 

educação ou qualquer cidadão que tenha 

conhecimento da criança. 

 

Como fazer? 

Através do preenchimento da Ficha de 

Referenciação da Criança*  e respetivo envio à ELI 

via email, carta ou presencialmente na Sede da ELI - 

Aveiro Norte. 

 

 

Onde atuamos? 

A equipa atua no contexto natural da criança onde 

existem oportunidades de aprendizagem 

contextualizadas (domicílio, creche, jardim de 

infância, ama, entre outros).  

 

 

 

 

* Ficha de Referenciação disponível em:  

https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-

precoce-na-infancia/documentos-de-referencia.aspx 

Quem somos? 

A ELI Aveiro Norte (Equipa Local de Intervenção 

Precoce) é constituída por uma equipa 

transdisciplinar que integra técnicos das áreas da 

saúde, educação e segurança social. 

Está sediada no Centro de Saúde de Oliveira de 

Azeméis e abrange os concelhos de Oliveira de 

Azeméis, Vale de Cambra e S. João da Madeira. 

Quais são os nossos objetivos? 

  Apoiar as famílias para atingirem os seus 

próprios objetivos; 

  Promover o envolvimento, a autonomia e a 

mestria da criança; 

  Promover o desenvolvimento em domínios- 

chave; 

  Construir e apoiar as competências sociais 

da criança; 

  Promover a utilização generalizada de 

competências; 

ELI AVEIRO NORTE 

O que é? 

Conjunto de medidas de apoio integrado (educação, 

saúde e ação social) centrado na criança e na 

família, incluindo ações de natureza preventiva e 

reabilitativa, garantidas pelo SNIPI (Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância). 

 

A quem se destina? 

A intervenção precoce é dirigida às crianças até aos 

6 anos de idade com alterações nas estruturas ou 

funções do corpo que limitem a sua participação 

nas atividades típicas para a sua idade e contexto 

social ou com risco grave de atraso de 

desenvolvimento, assim como às famílias.  

 

Porquê intervir precocemente? 

Quanto mais cedo se intervir maior será a 

possibilidade de: 

 maximizar o potencial de desenvolvimento 

da criança; 

  prestar apoio e assistência mais eficazes às 

famílias; 

  potenciar os ganhos sociais da criança e 

família. 

 

 

INTERVENÇÃO PRECOCE 


