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Distribuição de Cabazes

• Nos três meses a que diz respeito este relatório, não foram
distribuídos cabazes alimentares, até pela escassez de produtos na
“despensa” da Loja Social “Mão Amiga”, da Freguesia!

• Pretendemos fazer essa distribuição no mês de dezembro,
correspondendo à necessidade de cabazes alimentares/natalícios,
a cerca de 80 agregados familiares.

• Porém, face ao contexto de pandemia devido à Covid-19, não foi
possível a realização de qualquer recolha de alimentos.

• Assim, durante o mês de novembro contactaram-se superfícies
comerciais, solicitando apoio e/ou forma de adquirir bens
alimentares, de modo a proporcionar o melhor Natal às famílias
mais carenciadas.



Distribuição de Cabazes

No âmbito da planificação da distribuição de cabazes
alimentares aos utentes da Freguesia, a realizar em
dezembro, foi já recebida no mês de novembro uma
doação de bens alimentares, por parte do supermercado
Auchan – Guarda, no valor de 150€, tendo a Freguesia
adquirido bens alimentares no mesmo valor, nesse
mesmo estabelecimento.

Foi também recebida uma doação de alimentos por
parte de uma cidadã, Sr.ª Clara Carvalho Dias.

A Junta de Freguesia da Guarda agradece a
disponibilidade e generosidade de todos.



• Ao longo destes três meses, a Loja Social “Mão
Amiga” da Freguesia recebeu também donativos
vários de roupas e outros artigos.

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

Loja Social – Donativos recebidos



Loja Social – Artigos distribuídos
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Lojas Sociais – “Mão Amiga”
As duas lojas sociais, em frente ao Liceu e no Mercado de São Miguel,
estiveram em funcionamento normal durante os meses de setembro e
outubro.

Porém, devido ao agravamento da situação epidemiológica e às novas
medidas implementadas pelo Governo, em novembro as Lojas Sociais
foram encerradas temporariamente até ser possível a sua reabertura.

Foi então estabelecido um horário de atendimento social presencial,
realizando-se na Sede executiva da Freguesia, às terças feiras entre as
10h e as 11h, e na Sede deliberativa, em S. Miguel, às quartas feiras
entre as 14h30 e as 15h30.

As lojas sociais prestam apoio a um total de 33 famílias:
• Loja Social junto ao Liceu: 22 famílias – 63 elementos
• Loja Social, em São Miguel: 11 famílias – 40 elementos

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000ekQHUAY&t=0


Apoios Financeiros atribuídos

Os valores de setembro e de outubro contêm o apoio na compra
de livros escolares, no valor de 155€ em cada um dos meses,
correspondendo a um valor de 310€ do total de apoios
financeiros atribuídos no trimestre.
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CLAS/Núcleo Executivo:

• A 15 de setembro, participação na reunião presencial entre os membros
do Núcleo Executivo do CLAS, onde foram discutidos os pedidos de
parecer para equipamentos sociais da Vila Franca do Deão e da Fundação
Bento Raimundo, bem como analisado o plano de ação do Projeto CLDS
4G.

• Em outubro foi solicitado aos membros do CLAS a análise de um pedido
de parecer para ERPI do Centro Social e Paroquial de Gonçalo, tendo a
Freguesia analisado e concordado com o parecer.

• A 24 de novembro foi solicitada opinião sobre a concordância da análise
do pedido de parecer por parte do Centro Cultural Social e Desportivo da
Ramela em relação a uma ERPI. A Freguesia da Guarda pronunciou-se,
concordando com o parecer exposto.

Reuniões da Ação Social



Parcerias:

“Tu Decides +…”-E7G: participação na reunião presencial do dia 29 de
setembro, onde foi realizado um balanço das atividades desenvolvidas no
âmbito do projeto, desde a última reunião e onde foi partilhado de que
modo decorreu a adaptação que as atividades e o projeto tiveram de sofrer
devido à Covid-19.

“PitStop”: participação presencial na 5ª reunião de consórcio do Projeto “Pit
Stop”, no dia 29 de setembro, onde foram discutidas sugestões e ideias sobre
ações futuras no sentido de enfrentar novos desafios que possam surgir
neste novo contexto de pandemia. Foi também realizado um balanço sobre
as ações colocadas em prática desde a última reunião.

Reuniões da Ação Social



Eventos/Participação em Iniciativas

• Ageing Congress 2020: participação no congresso que
decorreu nos dias 21 e 22 de setembro em formato
online. O evento teve como tema central o
“Envelhecimento Como Um Todo”, e contou com a
participação de diversos investigadores e académicos
que discutiram conteúdos pertinentes e de elevada
relevância para a promoção de um envelhecimento
ativo e saudável.



Eventos/Participação em Iniciativas

• Participação no Webinar “A saúde mental e a pobreza: que ligação”,
organizado pela EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, no dia 15 de
outubro, onde foi dinamizada uma importante discussão, essencial na
abordagem de questões que são ainda pouco discutidas pelo grande estigma
que as envolve: como é o caso dos problemas associados à saúde mental, bem
como a sua relação com os fatores ligados à pobreza.

• Participação na reunião online realizada no âmbito do subprojecto “Contextos
Recreativos Noturnos e Violência Interpessoal”, que decorreu no dia 19 de
novembro de 2020, na qual foi realizada uma partilha de experiências sobre a
temática, especialmente no contexto da pandemia. Dessa partilha surgiram um
conjunto de ideias que se pretendem desenvolver ao longo do projeto.



Com um número de participantes mais reduzido, continuam a ser
realizadas, na sede deliberativa da Junta de Freguesia da Guarda,
em S. Miguel, as atividades:

• Atelier de Bordados;

• Atelier de Pintura;

• Oficina da memória / sessões de acompanhamento de
estimulação cognitiva.

A Ginástica Sénior teve o seu início previsto para o início do mês de
outubro; mas, devido às restrições então exigidas pela pandemia,
as sessões foram suspensas, até que se verifiquem condições de
segurança sanitária para a sua retoma.

Atividades – População Sénior



Anexo – Donativo do Auchan
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Estágio PEPAL

A estagiária, licenciada em Sociologia, tem continuado 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 da área social, tem continuado a trabalhar na candidatura da Freguesia ao
Programa Eco-Freguesias XXI.

Nesse âmbito, participou no evento online, GreenFest 2020, que decorreu entre os
dias 25 e 27 de setembro, em Braga. O evento, que teve como tema “A Retoma
Sustentável no Pós-Pandemia”, consistiu na realização de conferências relacionadas
com a sustentabilidade e diversas “sessões paralelas”/workshops, celebrando-se as
boas práticas e iniciativas nas vertentes ambiental, social, económica e cultural. A
participação nesta iniciativa permitiu uma importante partilha e elucidação sobre boas
práticas que podem ser colocadas em ação na área da sustentabilidade.

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000edEpUAI&t=1


Estágio PEPAL

No campo da promoção da participação democrática, cívica e comunitária foram
desenvolvidas candidaturas a dois programas comunitários, nomeadamente ao
Programa Europa para os Cidadãos e ao Programa Erasmus +.

• Assim, no início do mês de setembro foi concluída e submetida a candidatura ao
programa Europa para os Cidadãos, na vertente “Democratic engagement and
civic participation”, na ação Town Twinning (Geminação de Cidades).

• O projeto submetido intitula-se “European values in times of crisis: staying
together for the future of EU” e procura estimular a solidariedade, o diálogo
intergeracional e intercultural, bem como a participação cívica e democrática,
expondo a importância dos valores europeus que poderão estar ameaçados em
tempos de crise, como os tempos atuais que vivemos devido à pandemia.



Estágio PEPAL

• No mês de outubro foi submetida a candidatura ao programa
comunitário Erasmus +, na vertente Cooperation for innovation and
the exchange of good practices.

• O projeto intitula-se “Reinvent(Arte) - Capacitação da Juventude”,
cujo principal objetivo passa pela partilha de boas práticas no
campo da juventude, de modo a promover a capacitação através da
arte e da cultura. A Freguesia da Guarda submeteu o projeto na
qualidade de organizador e em parceria com outras organizações
sem fins lucrativos oriundos da Itália e da Grécia.


