
Caros Amigos, caros Paranhenses,
O mundo vive uma situação de pandemia sem 
precedentes no último século! É, verdadeiramente, 
uma situação de guerra, de emergência e combate a 
um inimigo que não tendo rosto nos tem mostrado a 
face visível de uma tragédia de saúde pública já com 
milhares de vítimas nos vários países onde se 
instalou e, entre os quais, Portugal.
Naturalmente que associados a esta tragédia, já 
estão a surgir (e irão aparecer mais) alguns 
problemas e situações de risco que também não 
podem ser descurados. O primeiro de todos, será o 
estado em que ficará toda a “malha” social – a 
sociedade com os mais desfavorecidos à cabeça – 
no pós COVID 19. Como estarão os nossos serviços 
de saúde? Como estará o Emprego, os pequenos e 
médios empresários, os trabalhadores precários? 
Como estarão as Instituições de Solidariedade 
Social, os mais idosos e os sem-abrigo?
Depois, teremos de olhar para a Economia. Para a 
produção, indústria, Importações e Exportações, 
crescimento da dívida, diminuição do PIB, para a 
retoma dos meios de circulação de mercadorias, 
produtos e bens.
E, finalmente (embora este “finalmente” seja muito 
redutor) os comportamentos sociais. Como nos 
vamos relacionar? Iremos ter medo de voltar a 
abraçar, de beijar, de cumprimentar, de festejar? 
Iremos continuar a andar de máscaras e luvas?
Assim, para que comecemos desde já a contribuir 
para que os problemas acima referidos se atenuam e 
posteriormente se resolvam, temos de CUMPRIR! 
Cumprir o isolamento, o afastamento social, as 

regras básicas de higiene, as orientações dos 
Organismos competentes mas, acima de tudo, 
CUMPRIR COM A NOSSA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL!
Fundamental é também CONFIAR! Desde logo, no 
esforço, competência, disponibilidade e abnegação 
do SNS. Confiar também nas diretrizes de todos 
quantos em muitas áreas estão a contribuir 
decisivamente para que o impacto deste vírus no 
nosso país, não tenha os contornos trágicos e 
dramáticos que infelizmente se manifestam tão perto 
de nós!
Mas é preciso ACREDITAR! Acreditar em nós. Na 
nossa capacidade de ultrapassar enormes crises 
como ultrapassamos ao longo da nossa História. Na 
nossa resiliência, no nosso caráter, no nosso sentido 
de solidariedade individual e coletiva, que não deixa 
ficar ninguém para trás neste campo de batalha!
Assim, a Junta de Freguesia de Paranhos está na 
linha da frente deste combate! Estamos a trabalhar 
para minimizar o que poderá vir a faltar e para que  
ninguém se sinta isolado, perdido ou desprotegido. 
Estamos ainda mais próximos de todos, ainda que 
fisicamente distantes! Os vossos problemas, são os 
nossos problemas! Confiem, Acreditem e Cumpram 
porque todos juntos vamos conseguir!

Um abraço amigo e solidário

Alberto Machado
Presidente da Junta de
Freguesia de Paranhos

CUMPRIR, CONFIAR, ACREDITAR!
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
ENCERRADOS
encerramos ao público todos os serviços e 
equipamentos da Junta de Freguesia de 
Paranhos, à exceção dos indispensáveis para 
assegurar a prossecução inadiável das 
atribuições e competências essenciais ao 
funcionamento da Freguesia de Paranhos, e 
para os quais existem critérios de acesso 
específicos (a consultar na última página deste 
folheto).

COLABORADORES EM TELETRABALHO
colocamos os nossos colaboradores a 
trabalhar em regime de rotação de horário ou 
em teletrabalho, assegurando os serviços 
essenciais, o contacto telefónico com os 
nossos utentes e a resposta às solicitações 
que recebemos diariamente.

COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
iniciamos contactos com as Instituições da 
Comissão Social de Freguesia para 
acompanhar as situações urgentes 
relacionadas com necessidades ao nível de 
apoio domiciliário ou da necessidade de 
encontrar retaguarda para aqueles que 
vivem sós, entre outras.

SERVIÇO DE ENTREGAS AO DOMICÍLIO
lançamos uma informação periódica, com a 
relação dos vários serviços de entregas 
domiciliárias de produtos e bens essenciais, 
em articulação com o comércio local da nossa 
Freguesia.

CONTACTO TELEFÓNICO A IDOSOS
iniciamos um projeto de proximidade aos 
idosos e cidadãos utilizadores dos nossos 
serviços, através de contactos telefónicos 
diretos e regulares, por parte dos nossos 
serviços para diminuir a sensação de 
isolamento e acompanhar necessidades.

ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
procedemos à entrega de material de proteção 
individual adquirido pela Junta de Freguesia às 
IPSS’s e aos Centros Sociais da nossa 
Freguesia que prestam serviços de apoio 
domiciliário aos nossos idosos.

ISENÇÃO DE TAXAS
isentamos de taxas todas as atividades 
permanentes que a Junta de Freguesia leva a 
efeito, sem que isso penalizasse os nossos 
professores ou colocasse em causa a 
continuidade futura das nossas atividades, 
assumindo a Junta de Freguesia o pagamento 
desses compromissos financeiros.

APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
PORTUENSES
protocolamos com os Bombeiros Voluntários 
Portuenses a atribuição de uma verba de 2 mil 
euros para fazer face a despesas da 
Corporação, nomeadamente para compra de 
garrafas de oxigénio e consumíveis clínicos.

IMPLEMENTAÇÃO DE

MEDIDAS Ao longo das últimas semanas a Junta de 
Freguesia de Paranhos tem vindo a tomar 
as seguintes medidas:

RECOMENDAÇÕES DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE (DGS)

Alguns gestos simples fazem a diferença na proteção contra a COVID-19.
Saiba mais informação: https://covid19.min-saude.pt/ 



Medidas complementares, na esfera de competências da Junta de Freguesia, 
que estão a ser implementadas para apoio direto às famílias mais carenciadas.

MEDIDAS DE APOIO DIRETO ÀS
FAMÍLIAS MAIS CARENCIADAS

Reforçamos o apoio às instituições sociais da freguesia, num reforço orçamental de mais 
de 20%, passando a estar disponíveis cerca de 15 mil euros para ajudar as IPSS’s e os 
Centros Sociais.

Reorientamos as verbas destinadas a atividades culturais, educacionais ou desportivas para 
reforçar o Fundo de Emergência Social, aumentado o seu valor de 10 mil euros para 30 mil 
euros. Esta rubrica destina-se a despesas emergentes, como o pagamento de luz, gás, 
despesas com farmácia, entre outras.

Procedemos a alterações nas secretarias da junta e do cemitério para poder regressar o mais 
depressa possível à atividade normal.

Reforçamos o serviço social para agilizar atendimentos e melhorar a rapidez de resposta.

Agilizamos procedimentos e o acesso ao Fundo de Emergência Social.

Desburocratizamos o acesso às isenções de taxas fruto de insuficiência económica.



Desde a declaração do Estado de Emergência em Portugal foram apertados os critérios 
de acesso aos serviços essenciais, os quais na presente data são os seguintes:

JUNTA DE FREGUESIA DE PARANHOS
ACESSO AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS

SERVIÇO ADMINISTRATIVO
DA JUNTA DE FREGUESIA
- Atendimento telefónico e por e-mail
(22 502 00 46 ou geral@jfparanhos.pt);
- Atendimento presencial será apenas para as 
situações urgentes e inadiáveis, agendadas 
por atendimento telefónico ou e-mail e 
cumprirá a limitação do número de pessoas em 
atendimento, o afastamento social mínimo de 2 
metros e as regras de higiene e etiqueta 
respiratória;

SERVIÇO ADMINISTRATIVO
DO CEMITÉRIO
- Atendimento telefónico e por e-mail
(22 509 08 67 ou cemiterio@jfparanhos.pt);
- Atendimento presencial será apenas para as 
situações urgentes e inadiáveis, agendadas 
por atendimento telefónico ou e-mail e 
cumprirá a limitação do número de pessoas em 
atendimento, o afastamento social mínimo de 2 
metros e as regras de higiene e etiqueta 
respiratória;

SERVIÇO SOCIAL
DA JUNTA DE FREGUESIA
- Atendimento telefónico e por e-mail
(22 502 00 46 ou servico.social@jfparanhos.pt);

SERVIÇOS GERAIS
DO CEMITÉRIO
- Inumações: acesso condicionado aos 
agentes funerários e familiares próximos dos 
defuntos, cumprindo as normas de 
afastamento social mínimo de 2 metros, sendo 
que o número de familiares próximos não pode 
exceder as dez pessoas;
- Restantes situações imprescindíveis: acesso 
condicionado a não mais de duas pessoas, 
cumprindo as normas de afastamento social 
mínimo de 2 metros;

SERVIÇOS GERAIS
DO CREMATÓRIO
- Cremações: acesso condicionado aos 
agentes funerários e familiares próximos dos 
defuntos, cumprindo as normas de 
afastamento social mínimo de 2 metros, sendo 
que o número de familiares próximos não pode 
exceder as cinco pessoas;
- Cremações de defuntos COVID-19: não é 
permitido o acesso, exceto aos agentes 
funerários que acompanham o corpo;

Qualquer questão ou situação que entenda relevante, não deixe de nos contactar por telefone ou email. 
Mesmo que a resolução do problema não seja da nossa competência, procuraremos encaminhar da melhor 
forma o seu problema!

@freguesia.paranhos

@JFParanhos

● Informações úteis da JFP
● Recomendações da DGS
● Serviços com entregas
e takeaway
● Atividades de lazer
● E muito mais!

ACOMPANHE AS NOSSAS
REDES SOCIAIS!


