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Distribuição de Cabazes

• Ao longo dos meses de abril e maio não foram distribuídos os
cabazes alimentares aos utentes acompanhados regularmente,
tendo os mesmos sido distribuídos no final do mês de março, o
que será realizado novamente no mês de junho.

• Porém, foi feita a distribuição, de caracter excecional, de cabazes
alimentares a agregados que requereram apoio da Freguesia, que
se encontravam em verificada situação de urgente necessidade.
Parte desses utentes passaram a estar sinalizados e a ser
acompanhados pelo apoio prestado pela área social da Junta de
Freguesia da Guarda.

• Dessa forma, ao longo dos meses de abril e de maio foram
distribuídos 4 e 3 cabazes de emergência, respetivamente.



Cabazes Distribuídos



Loja Social 
“Mão Amiga”

As Lojas Sociais da Freguesia
continuam a ser um apoio aos
cidadãos mais carenciados que são
acompanhados pela Freguesia e/ou
são sinalizados por entidades com
responsabilidade social e com as
quais a Loja social trabalha em
rede/parceria.

Este apoio mantém o atendimento
social presencial, mediante
solicitação e agendamento prévio,
tendo sido possível acompanhar e
atender às situações mais urgentes
resultantes das necessidades dos
utentes que requereram o apoio
das Lojas Sociais.



Loja Social – Artigos distribuídos



Apoios Financeiros atribuídos



COVID-19: Apoio ao 
Agendamento de Vacina

A Junta de Freguesia tem prestado
apoio aos cidadãos que são elegíveis
para o agendamento online da
vacinação contra a Covid-19, e que
encontram dificuldades em fazê-lo.
Dessa forma, o pedido de
agendamento pode ser realizado
nos balcões de atendimento da
Junta de Freguesia da Guarda (junto
à Sé e em São Miguel).



CLAS – Conselho Local de Ação Social:

• No dia 22 de abril a Freguesia participou na reunião com o Núcleo
Executivo do CLAS, a fim de se proceder à análise do Projeto
“estima-te” da Fundação João Bento Raimundo; à análise e
votação dos pareceres para: Centro de dia de Santa Ana de
Azinha; Associação de Melhoramentos e Apoio Social de Vila
Cortês do Mondego; Centro de Formação Assistência e
Desenvolvimento; Santa Casa da Misericórdia da Guarda; Centro
Social Paroquial de Famalicão; Centro Juvenil e Social de Vila
Fernando; à partilha de informação sobre os Pareceres: Fundação
João Bento Raimundo; Centro Social Paroquial Nossa Senhora da
Conceição; ADM – Estrela – Associação Social e Desenvolvimento;
Centro Social e Desportivo da Ramela; CERCIG – Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados.

Reuniões da Ação Social



CLAS – Conselho Local de Ação Social:

• No dia 23 de abril realizou-se mais uma reunião com o Núcleo
Executivo do CLAS, a fim de analisar e de proceder à apreciação
da solicitação do pedido de parecer por parte do Centro Social
Paroquial de Famalicão.

• A 28 de abril participámos na Reunião Plenária online com
os restantes membros do Núcleo Executivo do CLAS, que incidiu
na análise, discussão, atribuição de pontuação e ponderação
da média final, relativamente ao pedido de parecer da Santa Casa
da Misericórdia da Guarda.

Reuniões da Ação Social



Reuniões da Ação Social

Reunião de Consórcio - Projeto "tu decides" E8G

• No dia 4 de maio, participámos na reunião online realizada
no âmbito da apresentação de atividades e iniciativas da
nova geração deste projeto, que procura combater a
discriminação, reforçar a coesão social, e promover a
igualdade de oportunidades, principalmente entre as
nossas crianças e jovens. A reunião serviu ainda para uma
participação e partilha de opiniões e de ideias a
desenvolver no sentido de enriquecer o projeto.



Reuniões da Ação Social

Reunião Parceiros Sociais

• A 6 de maio decorreu, nas instalações da Cruz Vermelha
- Delegação da Guarda, uma reunião entre vários
parceiros sociais, incluindo a Junta de Freguesia da
Guarda. Esta reunião teve como principal objetivo a
partilha de ideias e de informações sobre as múltiplas
situações de carência socioeconómica verificadas na
cidade da Guarda, de modo a que se atenda às
necessidades e que se encontrem soluções eficazes e
eficientes para os problemas sinalizados.



Eventos/Participação em Iniciativas

 Webinar “Atividade física para a
saúde”: no dia 16 de abril decorreu
o webinar realizado no âmbito do
VIII Fórum da Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis (RPMS). A
iniciativa, teve como objetivo
central abordar os benefícios da
atividade física na promoção da
saúde e do bem-estar, bem como a
importância do desenvolvimento
de parcerias direcionadas nesse
sentido.



Eventos/Participação em Iniciativas

•Workshop Online “Florestas
Sustentáveis”: decorreu no dia 20
de abril, o workshop online
promovido pela ABAE (Associação
Bandeira Azul da Europa), e que
teve como principal objetivo a
sensibilização para um cuidado das
florestas através de práticas que
privilegiam a utilização de produtos
florestais provenientes de uma
gestão responsável e certificada.



Eventos/Participação em Iniciativas

•Sessão online “Saúde Mental e Família - Prevenir, Identificar e Agir:
realizou-se dia 12 de maio, tendo sido organizada pelo CLDS 4G – Guarda
Ger(a)ção. Na sessão foi evidenciado o importante trabalho da CPCJ, que
passa pela proteção das famílias e das suas crianças e pela promoção do
seu bem-estar. Foram também abordados os múltiplos impactos da
pandemia na saúde mental, como os desafios e dificuldades revelados pelas
famílias e crianças; e, por fim, as consequências das doenças psiquiátricas
para o contexto familiar.



Atividades – População Sénior
Estimulação Cognitiva

• No mês de maio recomeçaram as sessões de
estimulação cognitiva que decorrem nas
instalações da Junta de Freguesia da Guarda, em
S. Miguel. Nesta iniciativa são realizadas várias
atividades que visam trabalhar faculdades
cognitivas como a memória, o raciocínio,
a atenção ou a linguagem. As sessões estão a
cargo da Dra. Maria Coutinho, gerontóloga, que
trabalha com os participantes no sentido
de prevenir condições de demência através
da promoção de um envelhecimento ativo e
do aumento da qualidade de vida. Atualmente,
estão a funcionar duas sessões por semana, que
contam com o total de 16 participantes.



• No mês de maio foram retomadas as aulas
de ginástica sénior num dos espaços da
Junta de Freguesia da Guarda, em S.
Miguel, sendo respeitadas e adotadas todas
as medidas sanitárias adequadas.

• Atualmente, as aulas decorrem em dois
dias da semana – havendo duas sessões por
dia – e abrangem 20 participantes. A
dinamização destas atividades está a cargo
do Professor Miguel Bico, que promove
atividades e exercícios com um impacto
positivo para a saúde e qualidade de vida.

• Estas aulas trazem múltiplos benefícios ao
nível do bem-estar físico e mental dos
participantes, contribuindo ainda para a
promoção da inclusão social e da
socialização.

Atividades – População Sénior
Ginástica Sénior


