
RECURSOS DA COMUNIDAD

Habitação
Coligação para os Desalojados de Rhode Island
1070 Main St, Suite 304, Pawtucket, RI 02860
Linha do escritório: (401) 721-5685
info@rihomeless.org

O Sistema de Entrada Coordenada garante que os nossos vizinhos mais vulneráveis tenham acesso a abrigo e a 
habitação, financiado pelo Fundo Consolidado para os Desalojados, o Subsídio Continnum of Care and 
Emergency Solutions (Continuidade de Tratamento e Apoio para Soluções de Emergência). 

Para abrigo, ligue para a nossa linha de ajuda em  401-277-4316
Segunda – Sexta: 9h – 21h
Feriados e Fins de Semana: 14h – 21h
Atualmente, atendemos os seguintes idiomas:
Inglês, Espanhol, Português e Crioulo do Haiti

Crossroads
160 Broad Street
Providence, RI 02903
401-521-2255
information@crossroadsri.org 

Saúde Mental
BH Link
O BH Link é uma unidade de saúde comportamental projetada para fornecer assistência 
imediata a uma pessoa em crise, fornecendo intervenção inovadora na crise e ligando as pessoas a tratamentos 
e cuidados contínuos. Os serviços são fornecidos pela nossa equipa profissional de enfermeiras registadas, 
conselheiros, psiquiatras, examinadores de telefones e especialistas em pares. Os nossos médicos irão ouvir as 
preocupações dos clientes e irão tomar as medidas necessárias para ajudar as pessoas a superar as suas crises 
e ajudar a fazer ligações com serviços a longo prazo, se necessário

Componentes primários:
Linha Direta do BH Link, (414-LINK; 414-5465): uma central de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
em todo o estado que liga as pessoas a cuidados e recursos adequados, quando elas ou alguém de quem gostam 
está a passar por uma crise comportamental de saúde

Centro de Triagem do BH Link: uma unidade de atendimento/entrega baseada na comunidade, 24h por dia,7 dias 
por semana, onde os médicos ligam as pessoas a serviços de saúde comportamental de emergência 
estabilizadora e a cuidados de longo prazo e suporte de recuperação 

Kids Link
Serviço de Triagem de Saúde Comportamental e Rede de Referência para Crianças e Jovens

Kids’ Link RI™ é um serviço de triagem de saúde comportamental e rede de referência. Um programa oferecido 
em colaboração com o Gateway Healthcare, Lifespan, Hospital Infantil Hasbro e Hospital Bradley, o Kids’ Link RI 
está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana para ajudar na triagem de crianças e jovens que precisam 
de serviços de saúde mental e encaminhá-los a provedores de tratamento.

A linha telefónica gratuita e confidencial, 1-855-543-5465, conecta pais e cuidadores a um médico experiente 
que pode ajudá-los a aceder aos serviços infantis em Rhode Island e a determinar o melhor lugar para 
tratamento e aconselhamento.

Entre em contacto com Kids’ Link RI™ se o seu filho:

 • Sentir raiva ou tristeza excessiva.
 • Atacar irmãos, amigos e adultos.
 • Tiver problemas de comportamento na escola. 
 • Tiver sérias preocupações. 
 • Magoar-se a si ou aos outros.

NAMI Rhode Island
154 Waterman St., Ste 5B
Providence, RI 02906
(401) 331-3060
http://www.namirhodeisland.org

United Way of Rhode Island 211
O United Way’s 211é um recurso gratuito e confidencial. Os consumidores podem encontrar assistência para 
uma variedade de necessidades, desde benefícios, alimentação e creche até ao vício do jogo, segurança 
cibernética e seguro de saúde. Ligue para o United Way’s 211 ou visite o centro de atendimento.

Telefone: 2-1-1   
Página Web: uwri.org/get-help-2-1-1

Linha Nacional da Vida de Prevenção do Suicídio
Telefone: 800-273-8255
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Lactação de Mulheres e Bebés
Serviços de Lactação em Pacientes Internados
A nossa equipa de Consultores Certificados em Lactação acompanha todas as famílias 
que estão em lactação e amamentam durante a estadia pós-parto.  Quer o seu objetivo seja amamentar e 
alimentar com biberão, bombear exclusivamente ou amamentar exclusivamente, a nossa equipa irá trabalhar 
consigo para desenvolver uma base de aptidões necessárias para quando levar o seu bebé para casa.
 
Serviços de Lactação em Pacientes Ambulatoriais
odas as famílias são bem-vindas para voltar às sessões de acompanhamento privadas comos nossos 
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alta pós-parto ou ao ligar para a Linha de Apoio através do número 1-800-711-7011. A maioria das companhias de 
seguro irá cobrir parte ou a totalidade dos custos das visitas de lactação.

Kids Link
Serviço de Triagem de Saúde Comportamental e Rede de Referência para Crianças e Jovens

Kids’ Link RI™ é um serviço de triagem de saúde comportamental e rede de referência. Um programa oferecido 
em colaboração com o Gateway Healthcare, Lifespan, Hospital Infantil Hasbro e Hospital Bradley, o Kids’ Link RI 
está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana para ajudar na triagem de crianças e jovens que precisam 
de serviços de saúde mental e encaminhá-los a provedores de tratamento.

A linha telefónica gratuita e confidencial, 1-855-543-5465, conecta pais e cuidadores a um médico experiente 
que pode ajudá-los a aceder aos serviços infantis em Rhode Island e a determinar o melhor lugar para 
tratamento e aconselhamento.

Entre em contacto com Kids’ Link RI™ se o seu filho:

 • Sentir raiva ou tristeza excessiva.
 • Atacar irmãos, amigos e adultos.
 • Tiver problemas de comportamento na escola. 
 • Tiver sérias preocupações. 
 • Magoar-se a si ou aos outros.

NAMI Rhode Island
154 Waterman St., Ste 5B
Providence, RI 02906
(401) 331-3060
http://www.namirhodeisland.org

United Way of Rhode Island 211
O United Way’s 211é um recurso gratuito e confidencial. Os consumidores podem encontrar assistência para 
uma variedade de necessidades, desde benefícios, alimentação e creche até ao vício do jogo, segurança 
cibernética e seguro de saúde. Ligue para o United Way’s 211 ou visite o centro de atendimento.

Telefone: 2-1-1   
Página Web: uwri.org/get-help-2-1-1

Linha Nacional da Vida de Prevenção do Suicídio
Telefone: 800-273-8255



Serviços para Mulheres, Bebés e Crianças (WIC)
Os benefícios do WIC fornecem a si e ao seu filho aconselhamento nutricional individual, encaminhamentos para 
os serviços que pode precisar e uma receita de alimentos para atender às suas necessidades e às necessidades 
específicas do seu filho. Enquanto estiver no programa WIC, iremos encontrar-nos para comemorar os passos 
no crescimento e aprendizagem do seu filho. Mulheres que se inscrevem no início da gravidez têm maior 
probabilidade de ter um bebé saudável. As crianças que permanecem no WIC até os cinco anos de idade estão 
mais bem preparadas e têm maior probabilidade de sucesso na escola.

Quem ajudamos
Mulheres elegíveis que estão grávidas, a amamentar uma criança com menos de 
um ano e mulheres no pós-parto que deram à luz dentro de seis meses, nascimento 
de crianças até aos 5 anos e os seus cuidadores (mães, pais, avós, pais adotivos ou
tutores) cuja família se reúne 

Onde se inscrever para Serviços para Mulheres, Bebés e Crianças (WIC)
Visit https://health.ri.gov/find/services/detail.php?id=44
Ou escaneie o código QR com a câmera do seu telefone.

O Programa Nutricional de Assistência Suplementar (SNAP)
 • fornece a indivíduos e famílias de baixo rendimento recursos para a compra de alimentos
 • é baseado no rendimento, recursos e no número de indivíduos de um agregado familiar
 • fornece assistência nutricional na forma de um cartão de Transferência Eletrónica de Benefícios (EBT),
                 que deve ser usado nas lojas de alimentos participantes
 • O Projeto de Acesso a Alimentos do Departamento de Serviços Humanos oferece um programa piloto
                 para destinatários do SNAP que correspondem a certos critérios

Para obter benefícios SNAP, precisa:
 1. inscrever-se online, por correio, ou pessoalmente
 2. corresponder a certos requisitos de elegibilidade 
 3. fornecer a documentação necessária
 4. ter uma entrevista com o departamento

Pode fazer com que outra pessoa atue como representante autorizado, inscrevendo-se e sendo entrevistada em 
seu nome, designando o representante autorizado por escrito. O Departamento de Serviços Humanos de RI 
administra este programa federal em Rhode Island, determinando a elegibilidade e autorizando benefícios para 
famílias de baixos rendimentos em necessidade. 

Centros Regionais Familiares
Aberto de Segunda a Sexta-feira

Providence
206 Elmwood Ave
Providence, RI 02907
Telefone: 1-855-697-4341
Fax: 401-415-8349 or 401-415-8557
Aberto de Segunda a Sexta-feira 
(Apenas por telefone)

Alimentação
A Missão de Resgate de Providence
627 Cranston Street
Providence, RI 02907
Telefone: (401) 274-8861

Serviços Religiosos e Jantar:  17h
Abrigo de Emergência: Chegada Não Antes das 15h 45min
Donativos de Alimentos: Sextas-feiras 13h
Distribuição de Roupa: Sábados das 10h 30min às 12h 30min

Banco Alimentar Comunitário de Rhode Island
200 Niantic Ave, Providence, RI - (401) 942-6325
Horário: Segunda-feira – Sexta-feira: 8h – 17h

Amos House
460 Pine Sreet, Providence, RI 02907
401-272-0220
Para manter os padrões de saúde durante a crise do COVID-19, todas as refeições são servidas para levar.

Segunda-feira – Sexta-feira
Pequeno-almoço 7h – 8h
Almoço 11h – 12h 30min
Sábado*
Almoço 11h – 12h
*Estamos fechados no primeiro sábado de cada mês

CAPP’s Food Pantry (Donativos de Alimentos)
Distribuição/Recolha de Alimentos: 807 Broad Street, Providence, RI 02907
Quartas-feiras das 10h às 14h (Idosos e residentes com deficiência podem chegar às 9h 30min)
Para mais informações entre em contacto:
Kymara, Coordenadora do Food Pantry, em 401-273-2000 x 302

Partilhamos a Esperança e o Mercado da Esperança
310 Bourne Avenue - Bldg 70
Rumford, RI 02916
401-638-HOPE
info@wesharehope.org

Mercado de Inverno de Frescos da Quinta
https://www.farmfreshri.org/programs/farmers-markets/wintertime-farmers-markets/ 
Sábados, 9h -13h
10 Sims Ave, Providence, RI 02909 

Quinta Mount Hope
https://www.mounthopefarm.org/community-programs/farmers-market 
7 Dias por semana: 7h às 14h
250 Metacom Avenue (Route 136) 
Bristol, RI 02809
O estacionamento está disponível no estacionamento atrás do celeiro
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Centro Regional da Família 
de South County
4808 Tower Hill Road, Suite G1
Wakefield, RI 02879
Telefone: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-782-4316
Aberto de Segunda a Sexta

 

Woonsocket 
800 Clinton Street
2nd Floor, Suite 201
Woonsocket, RI 02895
Telefone: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-768-3131



Outro
Chocolate Milk Café RI- Journ3i
Mount Hope Community Center/Our Journ3i
199 Camp Street
Providence, RI 02906
Ligue-nos: 401-307-1882
https://www.journ3i.com/chocolatemilkcaferi 
Todas as reuniões serão realizadas virtualmente. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto: 
rhodeisland@chocolatemilkcafe.com ; Se gostaria de apoio doméstico em lactação, entre em contacto através 
do journ3i@gmail.com para um conselheiro em lactação.

Clínica Esperanza
Clínica gratuita para não segurados
60 Valley Street, Suite 104, Providence, RI (401) 347-9093
Segunda a Sexta-feira: 9h às 21h
Sábado: 8h às 13h
Horários de testes à COVID-19:
Segunda a Sexta-feira: 10h às 14h

Parceria de Ação Comunitária de Providence County (CAPP)
518 Hartford Avenue
Providence RI 02909
(P) 401-273-2000
(F) 401-273-2007

Instituto Internacional Dorcas
401-784-8600 | info@diiri.org
Campus Norte: 220 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907
Campus Sul: 645 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907
(Tradução e Interpretação, Donativos de Roupa, Educação, Cidadania, Imigração, Realojamento de Refugiados, 
Emprego)

Centro de Refugiados Dream (Refugee Dream Center)
Horário do Escritório: 9h – 17h (Segunda a Sexta-feira)
747 Broad Street, Providence, RI 02907
Telefone: 401-300-0544
Educação de Adultos, Pogramas para Jovens, Promoção da Saúde, Gestão de Casos

Pawtucket
249 Roosevelt Avenue
Pawtucket, RI 02860
Telefone: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-721-6659
Aberto de Segunda a Sexta

Warwick
195 Buttonwoods Avenue
Warwick, RI 02886
Telefone: 1-855-697-4347
Fax: 1-401-736-1442
or 1-401-736-1443
Aberto de Segunda a Sexta

Centro Regional da Família 
de Newport
31 John Clarke Road
Middletown, RI 02842
Telefone: 1-855-697-4347 
Fax: 1-401-619-7201


