
Ação Social
Freguesia da Guarda

Relatório de Atividades

Junho, Julho e Agosto 2021



Distribuição de Cabazes

• No mês de junho foram distribuídos os cabazes alimentares
aos utentes acompanhados regularmente.

• Foram ainda distribuídos cabazes alimentares a agregados
que requereram apoio da Freguesia, que se encontravam em
situação de urgente necessidade e que passaram a ser
acompanhados pela área social da Junta de Freguesia da
Guarda, após adequada avaliação.

• Dessa forma, ao longo dos meses de julho e de agosto foram
distribuídos 3 cabazes de emergência.



Cabazes Distribuídos
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Doação de Alimentos

No mês de junho, a
Freguesia da Guarda
recebeu mais uma
generosa doação de bens
alimentares por parte da
Igreja Maná, tendo a
anterior doação decorrido
em fevereiro deste ano.
Este ato de generosidade
revela-se um importante
contributo para o apoio
prestado pela Junta de
Freguesia.



Loja Social 
“Mão Amiga”

Mantém-se o apoio a cidadãos mais carenciados
através das Lojas Sociais da Junta de Freguesia da
Guarda. Este decorre mediante solicitação e
agendamento prévio, que se mantém essencial face
ao contexto pandémico.

Apesar desta necessidade de solicitação prévia e de
as Lojas Sociais não terem correntemente
implementado um horário de funcionamento tem
sido possível acompanhar e atender às situações
mais urgentes resultantes das necessidades de
vestuário, calçado e de outros itens, por parte dos
utentes que requereram esse apoio.

O qual tem sido possível, em grande parte, graças
às generosas doações de itens por parte de
particulares.



Loja Social – Artigos distribuídos
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Apoios Financeiros atribuídos
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€0,00 

€480,51 

€1.110,00 

€1.590,51 

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



COVID-19: Apoio à emissão 
do Certificado de Vacinação

A Junta de Freguesia tem prestado
apoio aos cidadãos que têm
vacinação completa e que se
deparam com dificuldades em obter
o certificado.

Dessa forma, o pedido de apoio na
emissão do Certificado Digital
COVID pode ser solicitado nos
balcões de atendimento da Junta de
Freguesia da Guarda (na Guarda e
em São Miguel).



Reuniões da Ação Social

Reunião Parceiros Sociais

• A 16 de junho decorreu nas instalações da Cruz
Vermelha - Delegação da Guarda, uma reunião ordinária
entre vários parceiros sociais, incluindo a Junta de
Freguesia da Guarda. 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

•II Encontro de Partilha “Práticas de
Intervenção com Comunidades
Ciganas Locais”: decorreu no dia 23
de junho, o Encontro online
promovido pelo Núcleo Distrital da
Guarda da EAPN Portugal, no qual a
Freguesia da Guarda participou. A
iniciativa dirigiu-se a todos os
interessados na temática e que
intervêm com comunidades ciganas
locais. Ao longo do encontro, para
além de terem sido discutidas
estratégias de intervenção, foi ainda
dinamizado um momento de
partilha e de debate entre todos os
convidados.



Atividades – População Sénior
Estimulação Cognitiva

• As sessões de estimulação cognitiva decorreram, ao longo dos últimos
meses, nas instalações da Junta de Freguesia da Guarda, em S. Miguel.

• A gerontóloga, Dra. Maria Coutinho, desenvolveu, com o grupo de
participantes, várias atividades que tinham como objetivo trabalhar
faculdades cognitivas como a memória, o raciocínio, a atenção ou
a linguagem e, dessa forma, prevenir condições de demência através
da promoção de um envelhecimento ativo e do aumento da qualidade de
vida.

• Atualmente, as sessões encontram-se no período de interrupção de Verão.



Atividades –
População Sénior
Ginástica Sénior

• Dinamizadas pelo Professor 
Miguel Bico, as aulas de 
ginástica sénior tiveram a 
sua continuidade num dos 
espaços da Junta de 
Freguesia da Guarda, em S. 
Miguel.

• Nestas sessões, dirigidas aos 
cidadãos seniores, são 
promovidos exercícios com 
um impacto positivo para a 
saúde e para a qualidade de 
vida desta camada 
populacional.

• A atividade realizou-se até 
ao mês de julho, 
encontrando-se atualmente 
no período de interrupção 
de Verão.


