
 QUESTIONÁRIO PARA COLECTIVIDADES - ACÇÃO SOCIAL DA JUNTA DE 

FREGUESIA 

 

Como talvez seja do conhecimento da grande maioria das Coletividades, a 

Junta de Freguesia tem um gabinete de Ação Social, onde é feito o 

atendimento das pessoas mais carenciadas da Freguesia e, dentro das 

atividades deste pelouro estão também previstas: 

- Realização de Rastreios (Visuais, Audição, Colesterol, Glicémia, Saúde 

Oral, etc) 

- Ações de sensibilização de ordem diversa (relacionadas com questões de 

segurança, saúde, etc) 

- Sessões de esclarecimento  

- Colaboração com as Faculdades de Medicina e Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra e com o Instituto Superior Miguel 

Torga no que há colaboração em estudos diz respeito (principalmente na 

área da terceira idade) 

- Aconselhamento Jurídico Gratuito a pessoas com comprovada carência 

económica, residentes na freguesia 

- Brevemente iremos disponibilizar atendimento por parte de uma 

Psicóloga 

- Colaboração com Instituições Sociais da Freguesia tendo em vista o 

estabelecimento de protocolos que visem desenvolver atividades que vão 

ao encontro de necessidades já detetadas junto da população. Nestes 

casos, algumas Instituições demonstraram a necessidade de terem um 

espaço onde possam desenvolver as suas atividades. 

Face ao exposto, gostaríamos de apurar a sensibilidade das Coletividades 

aqui presentes no sentido de saber se estariam disponíveis para acolher 

nas suas instalações alguns destes “serviços” numa óptica de proximidade 

com as populações e de revitalização das atividades desenvolvidas pelas 

próprias associações. 

    QUESTIONÁRIO A PREENCHER PELAS COLECTIVIDADES 



Queira por favor assinalar as áreas/serviços em que a Associação estaria 

interessada em acolher na sua sede: 

(por favor assinale com uma cruz as suas escolhas) 

 

Áreas/Serviços 

Na sede da Associação 

Divulgar apenas a existência da iniciativa/serviço na sede da Junta de Freguesia (ou 

no local onde a mesma se realize)Atendimento Ação SocialAtendimento 

PsicologiaAconselhamento JurídicoRastreiosAções de 

Sensibilização/Sessões de esclarecimentoColaboração em estudos 

Disponibilização de sala/espaço para acolher iniciativas de Instituições de 

índole Social 

A periodicidade, horário e dia seriam acordados posteriormente entre as partes. 

 

Identificação da Coletividade: 

____________________________________________________________ 

Nome da Pessoa a Contatar:                      Contato(s): 

_______________________________  ____________________________ 


