
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 U.F. Marrazes e Barosa 

 

SAAS 

Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social 

Horário de Funcionamento 

De segunda-feira a sexta-feira 

Das 9h às 13h e das 14h às 17h 

 

Rua Joaquim Soares Cêa Simões 

Salão Social – Traseiras 

2415-508 Leiria 

Tel. 244 033 432 

Equipa Técnica 

Assistentes Sociais 

Dra. Joana Ferreira - 937693527 
(coordenadora) 

Dr. David Martins - 937693528  

Dra. Patrícia Simões – 939864029  

 

 

Distribuição de Zonas 

Bairro Sá Carneiro 

Marrazes Centro 

Janardo 

Pinheiros 

Nova Leiria Marinheiros 

Quinta da Matinha 

  

  

David  

Martins 

Gândara dos Olivais 

Leiria Gare 

Joana  

Ferreira 

Quinta Santo António 

Quinta do Bispo 

 Barosa 

Quinta Alçada 

Bairro das Almoinhas 

Sismarias 

 

 

Patrícia 

Simões 



União de Freguesias  

Marrazes e Barosa 

O SAAS assenta numa lógica de inter-

venção articulada e integrada de enti-

dades com responsabilidade no de-

senvolvimento da ação social; 

 

Visa potenciar uma atuação planeada 

dos diversos organismos e entidades 

envolvidas para garantir o interesse 

público; 

 

Promove a implementação de novos 

mecanismos de atuação e diferentes 

estratégias de ações em respostas às 

necessidades sociais. 

Portaria n.º 188/ 2014, de 18 de Setembro 

 

Objetivos do SAAS: 

 

Informar, aconselhar e encaminhar 
para respostas, serviços ou prestações 
sociais adequadas a cada situação; 

Apoiar em situações de vulnerabilida-
de social; 

Prevenir situações de pobreza e de 
exclusão sociais; 

Contribuir para a aquisição e/ou for-
talecimento das competências das 
pessoas e famílias, promovendo a sua 
autonomia e fortalecendo as redes de 
suporte familiar e social; 

Assegurar o acompanhamento social 
no percurso da inserção social; 

Mobilizar os recursos da comunidade 
adequados à comunidade progressiva 
autonomia. 

                      

                           

SAAS 

Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social 

 

SAAS é um serviço que assegura o aten-

dimento e o acompanhamento de pesso-

as e famílias em situação de vulnerabili-

dade e exclusão social, bem como de 

emergência social. 

 

Atendimento Social 

Atendimento de primeira linha, persona-

lizado, que responde às situações de cri-

se ou de emergências sociais. 

 

Acompanhamento Social 

Destina-se a assegurar o apoio técnico, 
tendo em vista a prevenção e resolução 
de problemas sociais 


