
Ação Social
Freguesia da Guarda

Relatório de Atividades

Setembro, Outubro e Novembro 2021



Distribuição de Cabazes

▪ No mês de setembro foi realizada a distribuição de cabazes
alimentares aos utentes em situação de verificada carência
socioeconómica e que são acompanhados regularmente
pela Freguesia;

▪ Foram igualmente distribuídos alimentos a agregados que
requereram apoio pela primeira vez. Estes encontravam-se
em situação de urgente necessidade, passando a ser
acompanhados pelo apoio prestado pela área social da
Freguesia, após adequada avaliação;

▪ Nos meses de setembro e de outubro foram,
adicionalmente, distribuídos 6 cabazes de emergência.



Cabazes Distribuídos
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Doação de Alimentos

Em novembro, a Freguesia
da Guarda recebeu mais
uma generosa doação de
bens alimentares por parte
da Igreja Maná. O ato
solidário tem já sido
habitual, revelando-se um
importante contributo para
o apoio prestado pela
Junta de Freguesia aos
cidadãos carenciados.



Loja Social 
“Mão Amiga”

Ao longo dos meses de setembro e
outubro, foi mantido o apoio a
cidadãos mais carenciados através
das Lojas Sociais da Junta de
Freguesia da Guarda, tendo sido
possível acompanhar e atender às
situações mais urgentes resultantes
das necessidades de vestuário,
calçado, e de outros itens.



Loja Social – Artigos Distribuídos

0

100

200

300

400

500

600

700

800

set/21 out/21 nov/21 TOTAL

490

21 0

662

21 4 0
4115 0 0

45

526

25
0

748

Roupa Calçado Outros TOTAL



Apoios Financeiros Atribuídos
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€1 631,25 €1 802,63 

€943,87 

€4 377,75 

Os valores respeitantes ao apoio financeiro prestado,
correspondem, maioritariamente, ao auxílio com despesas de
saúde e com despesas domésticas de primeira necessidade de
agregados em verificada carência socioeconómica.



COVID-19: Apoio à emissão do 
Certificado de Vacinação e ao 
agendamento da vacina

A Junta de Freguesia continua a prestar
o seu apoio aos cidadãos que têm
vacinação completa e que se deparam
com dificuldades em obter o certificado.
Os cidadãos poderão solicitar o apoio na
emissão do Certificado Digital COVID
nos balcões de atendimento da Junta de
Freguesia da Guarda (Guarda e S.
Miguel).

Da mesma forma, poderão solicitar
apoio no agendamento da vacinação
contra a COVID-19/Gripe.



Reuniões da Ação Social

CLAS – Conselho Local de Ação Social:

• A 24 de novembro a Freguesia participou na reunião ordinária com
os restantes membros do Núcleo Executivo do CLAS. Realizada na
Câmara Municipal da Guarda, a reunião teve como um dos objetivos
a análise e votação dos pedidos de parecer dos projetos SICAD: PIT
STOP (NDS); Agir para Prevenir (CFAD); Existências (Estabelecimento
Prisional); e APDES (Estabelecimento Prisional). Foi ainda analisado o
pedido de aumento de Equipamento Social (Arrifana).

• Entre outros assuntos, foi ainda discutida a revitalização dos grupos
de trabalhos, bem como a estratégia apropriada a adotar no âmbito
dos instrumentos da Rede Social – Diagnóstico Social, Plano de
Desenvolvimento Social e Plano de Ação.



Eventos/Participação em Iniciativas

Candidatura ao Prémio Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na
Região Centro : no mês de setembro, a Freguesia da Guarda realizou a
candidatura à edição de 2021. A iniciativa foi organizada pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro em consórcio com o
Ageing@Coimbra, e teve como objetivo a divulgação e o reconhecimento de
projeto/práticas que promovem o envelhecimento ativo e saudável na Região
Centro.

Demonstrando continuamente o seu compromisso pela promoção de boas
práticas dirigidas à população sénior, a Freguesia foi convidada a participar em
mais uma edição da iniciativa.



Atividades – População Sénior
Estimulação Cognitiva e Ginástica Sénior

▪ As sessões de estimulação
cognitiva continuaram a decorrer nas
instalações da Junta de Freguesia da
Guarda, em S. Miguel, a cargo da
gerontóloga, Dra. Maria Coutinho.

▪ Da mesma forma, manteve-se a
dinamização das aulas de ginástica
dirigidas aos cidadãos seniores. Estas
realizam-se em vários locais – sede
deliberativa da Freguesia da Guarda
(S. Miguel), Alfarazes e Póvoa do Mileu
– sendo orientadas pelo Professor
Miguel Bico e pela Professora Joana
Ferreira.


