ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VIANA DO ALENTEJO
Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dezanove horas,
excecionalmente através de videoconferência, com recurso à plataforma Webex, devido às
restrições impostas pela atual situação de pandemia por COVID-19, reuniu o Conselho Municipal
de Juventude de Viana do Alentejo (CMJVA), estando presentes o Presidente da Câmara
Municipal, Bernardino Pinto, a representante da AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas,
Margarida Gomes, a representante da Juventude Socialista, Rita Marques, a representante do
Partido Comunista Português na Assembleia Municipal, Sara Rodrigues, o representante do
Partido Socialista na Assembleia Municipal, Fernando Janeiro, e o representante da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Viana do Alentejo, Manuel Rafael, na qualidade de
observador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apesar de já ter sido solicitada a designação de novos conselheiros, não estiveram presentes
representantes da Juventude Comunista e da Associação de Estudantes do Agrupamento de
Escolas de Viana do Alentejo porque ainda não foram designados novos representantes pelas
respetivas entidades. Também não esteve presente o representante da Juventude Socialdemocrata, Miguel Encarnação. O Grupo Associativo de Jovens de Aguiar encontra-se, de
momento, sem atividade, pelo que não esteve presente nenhum representante. ------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião, dando as boas vindas a todos os
conselheiros e questionou se algum dos conselheiros pretendia apresentar alguma informação
ou questão prévia. Nada havendo, deu-se início à Ordem de Trabalhos da reunião. ----------------

Ponto 1: Informações
Os conselheiros foram informados acerca dos seguintes assuntos:
a. Devido à atual situação de pandemia por COVID-19, o Município tem realizado algumas
ações através de vídeos/transmissões em direto no Facebook, nomeadamente:
Comemorações do 25 de Abril, “Encantar com Histórias”, entre outras;
b. O Município de Viana do Alentejo tem procurado promover as visitas ao Concelho
através dos meios digitais, nomeadamente: Facebook, Instagram e Youtube;

c. Foi criado um serviço de empréstimo de livros designado “Livros com Asas – Takeaway”;
d. São divulgadas, regularmente, informações e recomendações de entidades como a DGS,
ARS Alentejo, entre outras de relevante interesse e aplicabilidade, no Facebook do
Município;
e. São divulgadas, regularmente, medidas de apoio da ADRAL, da Turismo de Portugal,
entre outras, destinadas aos empresários;
f.

O Sr. Presidente aproveitou para fornecer informações importantes acerca das
diligências tomadas no âmbito da nova realidade que vivemos, provocada pelo quadro
de pandemia por COVID-19, nomeadamente:
1. Reuniões internas, entre o Executivo e todos os Chefes das Divisões da Câmara
Municipal, com vista a serem analisados aspetos relacionados com a realidade
que vivemos, de modo a dar seguimento à operacionalização e implementação
de medidas, articulação entre os serviços, ajustes ao funcionamento dos
serviços, entre outros;
2. Reuniões regulares do Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo
com a G.N.R. e os Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, com recurso a
videoconferência, para acompanhamento efetivo de eventuais situações
problemáticas;
3. Reuniões periódicas e regulares do Núcleo Executivo da Rede Social de Viana do
Alentejo;
4. Reuniões semanais da Comissão Distrital de Proteção Civil de Évora, onde é feito
um ponto de situação do Distrito nas áreas da Segurança, da Segurança Social,
da Saúde, da Proteção Civil, entre outras;
5. Criação de um Fundo de Emergência Municipal no valor de 150.000,00€,
destinado ao apoio a famílias, empresas, IPSS’s e movimento associativo;
6. Realização de testes a todos os trabalhadores das Estruturas Residenciais
Permanentes de Idosos e das creches do Concelho, todos com resultado
negativo;
7. Realização de testes ao pessoal dos jardins de infância, agendados para o dia 29
de maio;
8. Realização de 71 testes no Camião da Esperança, no Concelho de Viana do
Alentejo, no dia 7 de maio. 70 testes deram negativo, existindo apenas um teste
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positivo, referente a um utente residente em Évora, tendo sido o assunto
entregue às autoridades de saúde pública competentes;
9. Distribuição de conjuntos de máscaras sociais a mais de 500 idosos portadores
do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso e distribuição de máscaras
aos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e à Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa, destinadas aos doentes a transportar e que delas
necessitem;
10. Perante uma nova modalidade de ensino, o ensino à distância, o Município, em
articulação com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, tomou
conhecimento de situações em que os alunos não tinham garantidas as
condições de acesso à Educação pois não dispunham de equipamentos e routers
de acesso à Internet. Nesse sentido e para colmatar essa situação, o Município
entregou tablets e routers aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo que não
dispunham de meios e o Agrupamento de Escolas entregou aos alunos do 2.º
ciclo, 3.º ciclo e secundário. Estão a ser, também, analisadas várias situações
casuísticas comunicadas ao Município, sendo uma preocupação constante
poder corresponder da melhor forma a todos os casos em particular;
11. Realização da higienização dos espaços públicos;
12. Utilização dos meios digitais do Município para divulgação regular de
informações;
g. O Sr. Presidente informou, também, que o Município havia sido informado, no dia
22/05, pelas autoridades de saúde, da existência do primeiro caso positivo de COVID-19
no Concelho, estando o mesmo a ser devidamente acompanhado pelas referidas
autoridades.

Ponto 2: Aprovação da ata da reunião anterior
Procedeu-se à votação para aprovação da ata da reunião datada de dia 21 de novembro de 2019,
a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------

Ponto 3: Apreciação do Relatório de Atividades e Contas do Município
O Sr. Presidente informou que, no documento de Prestação de Contas, o Município apresenta
as atividades realizadas no ano de 2019, bem como a situação económica e financeira à data de
31/12/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sendo o documento em questão muito extenso e tendo sido enviado previamente aos
conselheiros, o Sr. Presidente deu informações genéricas acerca do mesmo, selecionando
algumas ações na área da Juventude, nomeadamente: Criação de um mural alusivo ao Projeto
de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas e confirmação da edição de 2020 do referido
Projeto; Promoção/Dinamização de eventos no Concelho com destaque, na área da Juventude,
para o Festival Jovem “Abana Viana” com um investimento de mais de 30.000,00€; Promoção e
dinamização de atividades de ocupação de tempos livres, “Summer”, com um custo de cerca de
30.000,00€; Dinamização de atividades de promoção das Bibliotecas; Atribuição de 46 Bolsas de
Estudo por Carência Económica a alunos do Ensino Superior, no valor de 36.800,00€; Atribuição
do Prémio de Mérito ao melhor aluno do Ensino Secundário, no valor de 500,00€; Ação Social
Escolar; Transportes Escolares, com um valor de mais de 70.000,00€; Oferta de Cadernos de
Fichas para todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, com
um valor de mais de 30.000,00€; Projeto “Planos Integrados e Inovadores de Combate ao
Insucesso Escolar”, com um custo total acima dos 200.000,00€; Projeto “Requalificação da
Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa de Viana do Alentejo”, com um custo total acima
dos 2.000.000,00€; Apoio às Coletividades no valor de mais de 300.000,00€; Reuniões do
Conselho Municipal de Viana do Alentejo; e Cartão Jovem Municipal. ----------------O Sr. Presidente questionou os conselheiros acerca de dúvidas ou questões. Não existindo,
seguiu-se o ponto quatro da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------

Ponto 4: Outros assuntos

a. A conselheira Margarida Gomes questionou se, este ano, o Município iria promover
o “Summer”, ao que o Sr. Presidente respondeu que a realização deste tipo de
atividades ainda está em análise porque não existem regras específicas definidas. A
conselheira questionou se existia a hipótese de fazer algo diferente e adaptado à
nova realidade. O Sr. Presidente informou que o Município está sempre aberto a
propostas;
b. O observador Manuel Rafael questionou se, este ano, se iria realizar o Festival Jovem
“Abana Viana”. O Sr. Presidente informou os conselheiros que, no decorrer da
semana seguinte, o Município de Viana do Alentejo e o Município de Portel iriam
informar, em conjunto, que os festivais jovens seriam cancelados, tendo em conta
a legislação existente referente à Covid-19, bem como os riscos associados a este
tipo de eventos;
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c. O Sr. Presidente solicitou aos conselheiros a apresentação de propostas para as
comemorações do Dia Internacional da Juventude que se realiza a 12 de agosto;
d. O Sr. Presidente solicitou, também, propostas para novas vantagens para o Cartão
Jovem Municipal, ao que a conselheira Rita Marques respondeu que poderiam ser
anunciados novos descontos para o Cartão no Dia Internacional da Juventude;
e. Os conselheiros foram informados de que o Município iria comemorar o Dia da
Criança através dos meios digitais;
f.

O Sr. Presidente informou, ainda, que, em relação ao atual quadro de pandemia por
COVID-19, as entidades têm estado bem articuladas e que, não sabendo como será
a evolução da pandemia, mantemos a esperança de voltar a poder desenvolver
algumas atividades que de momento se encontram sob muitas restrições. A
conselheira Sara Rodrigues deu a sua opinião, informando que não acha que a
situação esteja normalizada até ao final do ano. A conselheira Rita Marques alertou
para o facto de a movimentação da economia local ser fundamental para o
Concelho;

g. O Sr. Presidente informou que, apesar de existir uma redução considerável nas
atividades do movimento associativo, o Município decidiu apoiar as Associações,
dentro do que estava estabelecido em termos de contratos e protocolos. OS
conselheiros perceberam que era fundamental a continuidade do apoio do
Município ao movimento associativo do Concelho;
h. A conselheira Margarida indicou que podiam ser realizadas sessões de cinema ao ar
livre, ao que o Sr. Presidente respondeu que já existiam propostas e que as mesmas
estavam a ser analisadas pelos serviços técnicos do Município.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. --------------------------------------------

Eu, Liliana Vitória Figueira dos Reis, a subscrevi. --------------------------------------------------------------
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