REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO
(VIDEOCHAMADA)

Aos trinta dias de março de dois mil e vinte, pelas 15h00 deu-se início à reunião do Núcleo
Executivo da Rede Social de Viana do Alentejo (CLASVA), através de videochamada em
consequência da atual pandemia provocada pela COVID-19, onde estiveram presentes
representantes da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Serviço Local da Segurança Social de
Viana do Alentejo, Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Associação Terra Mãe, Terras
Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado e Centro de Saúde de Viana do Alentejo.

Ponto 1: Informações
O Presidente da Câmara referiu que gostaria que todas as entidades da área Social do Concelho
se conseguissem articular o melhor possível de forma a que se produza uma resposta eficaz à
população,
particularmente
à
camada
mais
carenciada
e
mais
frágil
(crianças/desempregados/idosos/…). ---------------------------------------------------------------------------Informou que que a Comissão Distrital de Proteção Civil reúne às quintas-feiras às 14h30
durante este período mais conturbado. Solicitou aos participantes que alguma questão mais
complexa que não conseguissem resolver no concelho, lhe fosse apresentada antes das
referidas reuniões para tentar obter resolução mais rápida. ----------------------------------------------A Enf.ª Marília disse que seria útil existir um local para os profissionais de saúde infetados
ficarem alojados em Viana do Alentejo em caso de necessidade. O Presidente informou que o
Município tem previsto um espaço para proteger os profissionais de saúde no âmbito da
Proteção Civil, cujo processo foi articulado a nível Distrital. -----------------------------------------------A representante da Associação Terra Mãe disse que a Associação continua a trabalhar em todo
o Concelho. Atualmente as sinalizações não são muito significativas, mas é de opinião que vão
surgir mais pessoas a solicitar alimentos. Relativamente à resposta do Programa Operacional de
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas há resposta para 70 pessoas por mês; já quanto ao Banco
Alimentar há alimentos para mais 30 pessoas por mês. Mostrou preocupação em relação a duas
situações: por um lado, por existirem famílias em Alcáçovas em que ambas as pessoas do casal
estão empregadas na mesma empresa que se encontra temporariamente encerrada e por outro
lado, as crianças e jovens de famílias mais carenciadas, em que algumas não têm sequer internet
nem computador em casa. -----------------------------------------------------------------------------------------A representante do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo referiu que têm alguma
informação de Diretores de Turma de alunos que não têm computador nem internet. Nestas
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últimas semanas tem estado a ser realizado um levantamento dessas carências. Os Diretores de
Turma vão ver com os Encarregados de Educação quais são os alunos que não têm efetivamente
equipamentos. O Presidente referiu que vão aguardar esse levantamento efetuado pelo
Agrupamento de Escolas para posteriormente se verificar se há necessidade de apoios naquele
âmbito, assunto que já tinha sido abordado com a Sra. Diretora do Agrupamento. ----------------A representante da Terras Dentro informou que a sua Presidente falou com as Associações de
Pais e Encarregados de Educação no sentido de disponibilizar equipamentos informáticos e
ligação à internet para os alunos que necessitem. Continuou referindo que relativamente aos
CLDS-4G, há a possibilidade de se efetuarem reajustes para responder a alguns problemas
provocados pela COVID-19. Neste sentido, mostrou abertura e disponibilidade da equipa do
CLDS-4G colaborar no que for considerado adequado e pertinente para o concelho. --------------A representante da Terra Mãe destacou ser importante existir uma intervenção concertada
entre as diversas entidades, tal como já havia referido o Presidente da Câmara. Deu o exemplo
da resposta de compra e transporte de bens de primeira necessidade para os idosos, em que há
resposta da Cruz Vermelha de Alcáçovas, Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, Junta de
Freguesia de Alcáçovas, pelo que, em seu entender, não há necessidade de haver mais
intervenção de entidades a fazer este trabalho. --------------------------------------------------------------O Presidente referiu que efetivamente a Cruz Vermelha de Alcáçovas, os Bombeiros Voluntários
de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de Alcáçovas estão a transportar os bens de primeira
necessidade que os idosos, doentes crónicos e pessoas com necessidades, apesar de no
comércio local também haver estabelecimentos a fazer entregas ao domicílio, incluindo as
farmácias. Continuou informando que o Município se encontra a elaborar um folheto
informativo com os estabelecimentos comerciais, serviços abertos e horários. Este flyer vai ser
enviado previamente para as diversas entidades do Núcleo Executivo, de modo a abrir
possibilidade de darem informações que considerem importantes. Frisou que uma das grandes
preocupações atualmente são os Lares de Idosos. Informou que no Distrito de Évora, ao dia de
hoje, registam-se casos de COVID-19 nos concelhos de Évora, Reguengos de Monsaraz e Mourão
mas que inevitavelmente vão chegar a mais concelhos, inclusive o nosso. Referiu que a
Comunicação Social está a veicular que vão ser realizados Testes COVID à população
institucionalizada em Lares, numa primeira fase em quatro Distritos a nível Nacional, sendo um
deles o Distrito de Évora. -------------------------------------------------------------------------------------------A representante do Serviço Local de Segurança Social referiu que recebeu uma guideline da
Segurança Social relativamente aos CLDS-4G, confirmando-se assim a informação avançada pela
representante da Terras Dentro. Afirmou que os idosos são um público muito vulnerável e é
uma das grandes preocupações da Segurança Social.--------------------------------------------------------Relativamente ao Serviço de Psicologia, a Enf.ª Marília Rasquinho informou que atualmente a
psicóloga do Centro de Saúde não está no serviço. Informou que continuam com os restantes
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serviços. Referiu que a UCC, seja representada por si ou pela Enf.ª Celeste Gomes, está
disponível para participar neste tipo de reuniões. Concluiu dizendo que estão disponíveis para
desenvolver ações de informação sobre a COVID-19. -------------------------------------------------------O Presidente reafirmou que em seu entender deverão ser aproveitados os recursos que existem
no Concelho, sem sobreposições, para a melhor resposta possível. Depois disso, e caso haja
necessidades urgentes ou S.O.S.’s, o Município estará disponível para analisar e apoiar dentro
das suas possibilidades. Por último, referiu que o Município está a promover a Plataforma digital
“Na Minha Comunidade” para divulgar comerciantes, produtores, restaurantes, farmácias,
mercearias e outros serviços que sejam uma mais-valia neste estado de emergência devido à
pandemia COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2: Outros assuntos.
O Técnico do CLAS questionou os participantes sobre a pertinência de realização de novas
reuniões periódicas do Núcleo Executivo do CLAS. Todos os representantes responderam
afirmativamente sobre a realização de uma nova reunião na próxima semana em data a definir,
e reuniões subsequentes. -------------------------------------------------------------------------------------------
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