
Ação Social
Freguesia da Guarda

Relatório de Atividades

Junho, Julho e Agosto 2020



Cabazes Distribuídos

Junho: distribuídos 2 cabazes extra de emergência

Agosto: distribuídos 3 cabazes extra de emergência
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Loja Social – Artigos distribuídos
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Roupa Calçado Outros



Utentes – Loja Social

As duas lojas sociais, onde se distribui roupa/calçado, reabriram
após o encerramento devido ao estado de emergência, sendo
que a loja social que se situa em frente ao Liceu reabriu em
meados de junho e a loja social que se encontra no Mercado de
São Miguel reabriu no final desse mês; ambas com o horário de
funcionamento normal.

Atualmente, as lojas sociais dão apoio a um total de 31 famílias:

• Loja Social junto ao Liceu: 22 famílias – 63 elementos
• Loja Social em S. Miguel: 9 famílias – 32 elementos



Apoios Financeiros atribuídos

Os apoios atribuídos destinaram-se, na sua maioria, a
pagamentos de água, eletricidade, gás e medicamentos.
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Outros donativos

• Em julho, a Junta de Freguesia da Guarda
efetuou a doação de um fogão para a
iniciativa SmileHope, de forma a serem
realizadas ações/refeições solidárias.



Eventos/Participação em Iniciativas

• Participação no WEBINAR “Combate à Pobreza em contexto da
Covid-19: Apresentação dos resultados do Inquérito às
Organizações”. Uma iniciativa da EAPN Portugal, que decorreu no dia
24 de julho de 2020, através da plataforma online Zoom.

Realização de uma recolha de
sangue no dia 30 de agosto,
no Auditório da Junta de
Freguesia. Esta recolha foi
organizada pelo Centro de
Sangue e da Transplantação
de Coimbra e teve o apoio da
Freguesia da Guarda.

https://www.facebook.com/events/581587815813204/?acontext={"action_history":[{"surface":"page","mechanism":"page_admin_bar","extra_data":"{


Pedido de Aprovação do CLAS:

• No mês de Julho foi realizado um pedido de auscultação e de aprovação
do Plano de Ação do CLDS-4G – Guarda, um programa de apoio ao
desenvolvimento social.

Devido à pandemia, não se realizaram quaisquer reuniões presenciais no
âmbito da ação social com os parceiros.

Reuniões da Ação Social



• Com o início da pandemia foram interrompidas as diversas
atividades desenvolvidas com a população sénior. Entretanto,
com um número de participantes mais reduzido, no mês de
junho foram retomadas as atividades de bordados e de pintura,
bem como as sessões de acompanhamento de estimulação
cognitiva.

• Todas estas iniciativas foram desenvolvidas durantes os meses
de junho, julho e agosto - e continuam a realizar-se – na Sede
Deliberativa da Junta de Freguesia da Guarda em S. Miguel.

Atividades – População Sénior



Recolha de alimentos

• Face ao contexto de pandemia devido à Covid-19, não foi
possível a realização de qualquer recolha de alimentos
por parte da Loja Social da Freguesia, “Mão Amiga”.

• Foi recebida uma doação de alimentos fornecida pelo
cidadão Sr. Domingos Afonso Carriço, ao qual
agradecemos a generosidade.



• Ao longo dos três meses foram sendo doadas roupas
para as Lojas Sociais da Junta de Freguesia da Guarda.

• Parte dessas doações foram feitas por cidadãos, aos
quais a Freguesia agradece a generosidade.

Roupa para a Loja Social
e Outros Apoios



Estágio PEPAL - Trabalho Social

• No âmbito do estágio PEPAL, a estagiária na área de Sociologia tem
desenvolvido grande parte do seu trabalho na ação social da
Freguesia da Guarda, atividades particularmente importantes neste
novo contexto de pandemia.

• Nesse sentido, tem sido realizado o atendimento da ação social,
colaborando no apoio aos cidadãos mais carenciados, sinalizados
pela Junta de Freguesia/entidades parceiras, para a distribuição de
alimentos, apoios financeiros, doação de roupa e outros bens.


