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Janeiro, Fevereiro e Março 2021



Distribuição de Cabazes

• No mês de dezembro realizou-se a distribuição de cabazes
alimentares/natalícios, a cerca de 130 agregados familiares.

• Essa mesma distribuição abrangeu utentes com necessidades
socioeconómicas, acompanhados regularmente pela Junta de
Freguesia da Guarda, bem como outros utentes em situação
similar, acompanhados noutras entidades mas, que de outra
forma não teriam acesso a cabaz alimentar de Natal.

• Posteriormente, foi ainda feita distribuição de caracter
excecional de cabazes alimentares, a agregados que se
encontravam em situação de urgente necessidade.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DuU4UAK&t=1


Cabazes Distribuídos

Fevereiro: distribuídos 3 cabazes extra de emergência



Donativos para os Cabazes

Para além da doação recebida
por parte do supermercado
Auchan – Guarda, ainda no
mês de novembro, no mês de
dezembro a Junta de
Freguesia da Guarda recebeu
ainda doações de bem
alimentares por parte da
Escola de Futebol Feminino
da Guarda (EFFG) e do
Supermercado Continente –
Guarda.



Donativos para Cabazes

Foram ainda recebidos bens
alimentares recolhidos numa
angariação de bens realizada
por iniciativa da docente
Luísa Fernandes juntamente
com os seus colegas e alunos
na disciplina de Cidadania
na Escola Secundária
Afonso de Albuquerque.



Donativos para Cabazes

Outro grande contributo que se tem
revelado essencial para esta iniciativa,
é aquele que é feito pelo Senhor Jean
Pina, agora integrado na ação
Fundação Nova Era.

O Senhor Jean Pina disponibilizou cerca
de 500 cabazes natalícios constituídos
por variados géneros alimentícios, que
a Freguesia ajudou a distribuir por
várias entidades/localidades do distrito
da Guarda, bem como em Mangualde e
Viseu.

A Junta de Freguesia da Guarda agradece, mais uma vez, todos estes 
gestos de generosidade.



Distribuição de Cabazes

No mês de fevereiro, a Junta de
Freguesia da Guarda recolheu ainda
a generosa doação de bens
alimentares, e de outros bens
essenciais, feita pela Igreja Maná, a
quem agradecemos igualmente o
gesto.

Durante o mês de fevereiro foram distribuídos 3 cabazes de agregados
familiares com verificada situação de urgente necessidade.

No mês de março, foram distribuídos 58 cabazes alimentares, numa
fase que precede a época Pascal.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000E2g2UAC&t=1


Loja Social “Mão Amiga”

As Lojas Sociais da Freguesia, “Mão Amiga”, são a face visível do
apoio prestado aos cidadãos mais carenciados da Freguesia e
que procuram esse apoio na “Mão Amiga” e/ou são sinalizados
por entidades com responsabilidade social e com as quais a Loja
social trabalha em rede/parceria.



Loja Social “Mão Amiga”
Devido à situação epidemiológica e às medidas implementadas
pelo Governo, as Lojas Sociais encontraram-se encerradas
durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março,
situação que se irá manter até existirem condições para a sua
reabertura.

Porém, manteve-se o atendimento social presencial, o que
permitiu uma continuidade no acompanhamento aos utentes
das Lojas Sociais.

Assim, foi possível mediante agendamento, satisfazer as
necessidades dos utentes que requereram artigos das Lojas
Sociais (cf gráfico).

Conforme referido antes acerca da distribuição de cabazes, o
agravamento das dificuldades socioeconómicas decorrentes da
pandemia levou a uma especial atenção às novas situações de
carência alimentar, além de outros apoios (cf gráfico).

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000E1yPUAS&t=0


Loja Social – Artigos distribuídos



Apoios Financeiros atribuídos

Os valor atribuído em março trata-se de um apoio a um
pagamento de renda de casa.



CLAS/Núcleo Executivo:

• A 26 de janeiro participamos na reunião online com os
membros do Núcleo Executivo do CLAS, que incidiu na
análise, discussão, atribuição de pontuação e
ponderação da média final, relativamente ao pedido
de candidatura do Programa Escolhas - 8.ª Geração.

Reuniões da Ação Social



COVID-19: Apoio aos Profissionais de Saúde

As crianças dos Jardins de Infância públicos
da Freguesia da Guarda quiseram prestar
uma criativa homenagem aos profissionais de
saúde por todo o trabalho e empenho
demonstrado ao longo da pandemia. Um
agradecimento simbólico expresso na forma
de desenhos alusivos ao Natal dos
profissionais de saúde. Assim, no dia 17 de
dezembro, a Junta de Freguesia da Guarda
acompanhou a Professora Ana Castanheira,
docente de Expressão Dramática, à Sede da
ULS da Guarda, na entrega destes trabalhos
realizados pelas crianças que acompanha no
âmbito do projeto de apoio didático-
pedagógico da Freguesia. Os desenhos foram
recebidos pela Diretora Clínica da ULS da
Guarda, Dra. Fátima Cabral, que agradeceu a
atitude carinhosa das crianças.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DuKCUA0&t=1


COVID-19: Apoio à População

Com o início do processo de vacinação para a Covid-19, a
Junta de Freguesia prestou apoio a cidadãos com
dificuldades de mobilidade, quer por limitações motoras,
quer devido à idade, disponibilizando transporte para a
deslocação ao centro de vacinação, na Freguesia da
Guarda (Pavilhão de São Miguel).



Outros Apoios à População

No mês de março, a Freguesia da Guarda prestou apoio a um cidadão
com mobilidade reduzida, nomeadamente através da pavimentação a
cubos de granito de um arruamento no Rosmaninhal que dá de acesso à
sua residência.

Cerca de 200 metros de extensão com 3 metros de largura que deixaram
de ser piso térreo e ficaram agora uma calçada facilitando a deslocação
do cidadão em causa.



Com um número de participantes mais reduzido, durante o mês de
dezembro, continuaram a realizar-se na sede deliberativa da Junta
de Freguesia da Guarda, em S. Miguel, as atividades:

• Atelier de Pintura;

• Sessões de acompanhamento de estimulação cognitiva.

Porém, face ao contexto pandémico, estas atividades foram
suspensas no mês de janeiro e serão retomadas quando se
verificarem as necessárias condições de segurança sanitária.

Também devido às restrições exigidas pela pandemia, as atividades
de Ginástica Sénior e o atelier de Bordados estão igualmente
suspensas.

Atividades – População Sénior



Eventos/Participação em Iniciativas

 Apresentação do Guia "Borda
D'Água da Pandemia": A EAPN,
apresentou no dia 15 de janeiro,
em formato de webinar, um Guia
de Recursos para Pessoas Idosas
que foi elaborado através da
contribuição de diversas entidades
de 4 distritos (Guarda, Bragança,
Vila Real e Coimbra) e que contém
uma diversidade de conteúdos
testados e adaptados para as
pessoas idosas. Trata-se de uma
ferramenta que contribui para o
combate à solidão e que pode ser
utilizada pelos idosos e/ou por
quem os acompanha.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DzSUUA0&t=1


Eventos/Participação em Iniciativas

 Webinar "NSCCP – Abordagem Colaborativa com Jovens": realizado dia 10
de fevereiro no âmbito das atividades desenvolvidas pelo projeto Noite
Saudável das Cidades do Centro de Portugal, tendo como objetivo central a
sensibilização de jovens de vários municípios para diversas questões, como a
violência, a sinistralidade rodoviária, os consumos abusivos e/ou ilícitos e a
vida noturna.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000MMO4RUAX&t=1


Eventos/Participação em Iniciativas

 Webinar "O Voluntariado e o
Associativismo": decorreu no dia 24
de fevereiro a iniciativa realizada no
âmbito do projeto CLDS 4G "Guarda
Ger(a)ção“, que teve como principal
objetivo fomentar o voluntariado
formal e elucidar sobre o tema. Entre
outras questões relacionadas com a
temática, foram discutidos os passos a
dar e os direitos e deveres do
voluntariado, dando-se destaque ao
enquadramento legal que envolve
essa prática. Abordaram-se ainda as
dificuldades existentes na formação de
grupos de voluntariado jovem e
formas de cativar esta camada
populacional para o voluntariado.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NVpMUAW&t=1


Eventos/Participação em Iniciativas

 Projeto «A minha saúde também
depende de mim! – O Enfermeiro vem à
Associação»: decorreu dia 26 de
fevereiro, em formato digital, a
apresentação deste projeto, vencedor do
Orçamento Participativo 2021 promovido
pela Secção Regional do Centro da Ordem
dos Enfermeiros. Consiste numa iniciativa
de um grupo de enfermeiros que propõe a
dinamização de um conjunto de ações
que visam o aumento do índice de
resiliência dos cidadãos relativamente às
questões de saúde. Trata-se de uma
abordagem de proximidade, que pretende
trabalhar a resiliência no próprio contexto,
contrariando o isolamento e propondo a
deslocação destes profissionais de saúde,
ao encontro da população.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NWGMUA4&t=1


Eventos/Participação em Iniciativas

 Oficina "Direito humano à alimentação, respostas de apoio alimentar e o
trabalho em rede": decorreu no dia 23 de março, promovida pela EAPN Setúbal
em parceria com a ACTUAR - Associação para a Cooperação e o
Desenvolvimento -, a iniciativa que teve como propósito central dinamizar a
discussão e reflexão sobre a questão da pobreza alimentar e sobre as
ferramentas que ajudam a intervir na promoção da segurança alimentar dos
grupos sociais mais vulneráveis perante diversos contextos socias,
inclusivamente perante novas crises como a emergência de um contexto
pandémico.



Eventos/Participação em Iniciativas
 O CLDS 4G “Guarda

Ger(a)ção” dinamizou, no dia 24 de
março, um webinar que abordou a
temática do “Mercado de Trocas”,
que assenta numa lógica de trocas
de variados produtos de uma
forma 100% ecológica, produtos que
de outra forma, seriam descartados
e não reaproveitados; revelando-se
assim uma questão
de sustentabilidade ambiental,
baseando-se numa lógica
de economia circular assente
na reutilização e de economia
solidária, incentivando a partilha e a
ajuda intercomunitária.

 Um dos objetivos passou
por incentivar a sua implementação,
privilegiando um forte envolvimento
do tecido associativo local.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NaZnUAK&t=1


Anexo 1 – Donativo EFFG



Anexo 2 – Donativo Continente - Guarda



Anexo 3 – Donativo Escola Secundária Afonso de Albuquerque



Anexo 4 – Donativo Igreja Maná



PEPAL
Freguesia da Guarda

Relatório Final de Atividades

Dezembro 2020, Janeiro e Fevereiro 2021



Estágio PEPAL

A estagiária, licenciada em Sociologia, continuou, ao longo dos meses de dezembro,
janeiro e fevereiro, a realizar as funções e atividades essenciais, no âmbito da área
social (cf. respetivo relatório):

- Atendimento social/acompanhamento das necessidades dos utentes que
procuram apoio na Junta de Freguesia da Guarda;

- Colaboração no planeamento da distribuição de alimentos;

- Parecer sobre os apoios financeiros solicitados;

- Doação de roupa e outros bens a quem mais necessita.



Estágio PEPAL

Além do desenvolvimento das atividades necessárias
no âmbito mais específico da área social, a estagiária
foi envolvida noutras atividades como:

 Fase de conclusão do Orçamento Participativo
2019-2020;

 Organização dos preparativos do processo eleitoral
para a Presidência da República, na Freguesia da
Guarda.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DvNpUAK&t=1
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DwSHUA0&t=1


• Sessão de Esclarecimento sobre as Medidas Ativas de Emprego: realizou-se
no dia 11 de dezembro, e tratou-se de uma iniciativa dinamizada no âmbito do
Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação do projeto CLDS 4G “Guarda
Ger(a)ção”, enquadrando-se na atividade “Mais Oportunidade”. Dirigiu-se,
fundamentalmente, a empresas, IPSS e órgãos do poder local, tendo tido como
objetivo central sensibilizar as entidades empregadoras para uma participação
ativa na concretização de medidas ativas de emprego que visam a inserção
profissional, salientando as vantagens que as mesmas podem usufruir quando
integram recursos humanos através destes apoios à contratação.

Outras Participações em Iniciativas

Estágio PEPAL

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000E0DbUAK&t=1


Estágio PEPAL /Projetos

Finalizou a candidatura da Junta de Freguesia
ao Programa Eco-Freguesias XXI, tendo a mesma
sido submetida na segunda semana de Fevereiro.
Trata-se de um projeto da ABAE, que visa trabalhar
com as Freguesias no sentido da promoção de
comunidades sustentáveis, motivando para a
implementação de diversas ações à escala local que
contribuem para esse fim.

No âmbito do envolvimento com este projeto, no
ano letivo 2020/2021, a Junta de Freguesia da
Guarda aderiu à campanha Geração Depositrão
numa parceria com a Escola Especial da CERCIG -
Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados da Guarda. Esta parceria
visa a cooperação conjunta, sendo que a Junta de
Freguesia colaborará na recolha de REEE e RP&A,
sendo o peso respetivo alocado à escola parceira.



• Workshop “O Ar que Eu Respiro… no interior”: foi dinamizado no dia 22 de
fevereiro, e inseriu-se no projeto “O ar que eu respiro” da ABAE (Associação
Bandeira Azul Europa). Neste workshop foram abordados relevantes assuntos
como a importância da qualidade do ar interior, os principais poluentes e
atividades que afetam a qualidade do ar interior, e o que podemos fazer para
melhorar a qualidade do ar nas nossas casas, escolas e cidades.
É nos ambientes interiores que passamos cerca de 90% do nosso tempo,
tornando-se imperativa a necessidade de prevenção dos problemas de qualidade
do ar interior.

Estágio PEPAL
Projetos Eco-Freguesia / Eco-Escolas

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NVSrUAO&t=1


• Ainda no âmbito do envolvimento no projeto Eco-Freguesias XXI, a estagiária
marcou presença no Seminário Nacional Eco-Escolas 2021, que decorreu, em
formato online, entre os dias 15 e 19 de março.

• Este consiste num encontro anual para professores e técnicos de municípios
parceiros, promovido pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa).
Teve como objetivo central incentivar a partilha de experiências, bem como apoiar
os participantes na implementação dos projetos. Nesse sentido, foram realizadas
diversas comunicações, workshops, fóruns e apresentados exemplos de boas
práticas.

Estágio PEPAL / Projetos da ABAE

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NaabUAC&t=1


Projetos / Participação em Iniciativas

 Evento "Cidadania em ação": decorreu no dia 3 de fevereiro, uma iniciativa
organizada pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD), no
âmbito do encerramento do programa "Europa para os Cidadãos 2014-2020", e
teve como principal objetivo dinamizar uma reflexão sobre os resultados
alcançados, ao mesmo tempo que se realizou uma partilha de boas práticas,
lançando ideias para o desenvolvimento de novas iniciativas, nomeadamente
no âmbito do novo Programa Europeu "Citizens, Equality, Rights and Values"
(CERV), que vem substituir o "Europa para os Cidadãos".

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000E1f6UAC&t=1


Conclusão do Estágio

• O período de estágio terminou com sucesso a 3 de fevereiro, tendo
sido cumprida a maioria dos objetivos propostos no plano de estágio.

• Tratando-se o PEPAL de um programa que tem como objetivo central
proporcionar o desenvolvimento de uma experiência prática em
contexto de trabalho, potenciando a empregabilidade, após a
finalização deste período de estágio, a estagiária foi integrada nos
serviços promovidos pela Junta de Freguesia da Guarda,
nomeadamente enquanto Animadora do Gabinete de Inserção
Profissional (GIP – cujo relatório também se apresenta).



Gabinete de Inserção Profissional
(GIP)

Freguesia da Guarda

Atividades

Fevereiro/Março 2021



Atividades

Terminado o PEPAL, a respetiva estagiária iniciou funções no Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) da Freguesia da Guarda a 15 de fevereiro, tendo desde então
realizado:

 Encaminhamento de utentes para ações de formação, nomeadamente aquelas que
estão a ser dinamizadas em formato digital pelo Centro de Emprego e Formação
Profissional da Guarda;

 Encaminhamento de utentes para ofertas de emprego;

 Disponibilização de informação aos utentes acerca de ofertas de emprego e de oferta
formativa;

 Atendimento de outros assuntos / necessidades.



Divulgação

O GIP, na sua página do facebook, divulga ofertas de emprego,
possibilidades de formação, bem como outros assuntos de
interesse para a inserção profissional de todos os que têm essa
necessidade.

Também na 1ª página do site da Freguesia da
Guarda, é feita a divulgação de formação, bem
como ofertas de emprego, havendo ainda o espaço
explicativo do GIP, onde é possível também aceder
ao link do respetivo facebook.

https://www.facebook.com/Gabinete-Inser%C3%A7%C3%A3o-Profissional-Guarda-104665514281836/?modal=admin_todo_tour
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgHomePage
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NfaiUAC&t=0


Divulgação

 Adicionalmente, tem sido feita a divulgação das ofertas de
emprego disponíveis no concelho da Guarda, através da
exposição das mesmas junto ao gabinete de atendimento do
GIP na Sede Deliberativa da Freguesia da Guarda, onde
também funcionam o balcão de atendimento e o Espaço do
Cidadão da Freguesia, bem como um balcão de atendimento da
Câmara Municipal.

 Para além disso, têm sido realizados contactos diretos com
os utentes, seja para a divulgação de formações e ofertas de
emprego, como para uma essencial atualização de dados.



Apoio às entidades empregadoras

Ao longo das próximas semanas, pretende-se realizar um
contacto de proximidade com o tecido empresarial da Guarda,
de forma a:

 Partilhar informação detalhada acerca dos programas e
medidas de apoio à contratação

 Informar sobre a disponibilidade para divulgar ofertas de
emprego

 Realizar o encaminhamento ou pré-seleção de candidatos
com perfil adequado para as ofertas de emprego



Planeamento de Formações e Ações 
de Informação

Atualmente estão em fase de planeamento, por parte do GIP, as seguintes
ofertas formativas:

 Em formato e-learning, para empregados: atendimento - técnicas de
comunicação; literacia digital - iniciação.

 Em formato presencial, para desempregados, na área do artesanato e/ou
bordados.

Tratam-se de ações que estão ainda em fase de construção e que dependerão de
múltiplos fatores que permitam a sua realização.

Estão ainda a ser preparadas sessões de informação dirigidas,
fundamentalmente, a desempregados, que abordem questões como os direitos
e deveres enquanto desempregados inscritos no IEFP, medidas de apoio ao
emprego ou técnicas de procura de emprego.


