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REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 

Aos quatro dias de dezembro de dois mil e vinte, pelas 15h00 deu-se início à reunião do Núcleo 

Executivo (NE) da Rede Social de Viana do Alentejo - Conselho Local de Ação Social (CLAS) de 

Viana do Alentejo, através de videoconferência 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, Associação Terra Mãe e Terras 

Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado. --------------------------------------------------- 

 

Ponto 1: Aprovação da ata da reunião anterior. 

Relativamente à ata da reunião anterior, foi enviada previamente por e-mail para os 

representantes das entidades. A ata foi colocada a votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 2: Informações. 

A representante da Associação Terra Mãe, Susana Belga, informou que a candidatura de um 

projeto ao BPI Rural para a Criação de um Centro de Recursos para o Desenvolvimento Familiar 

foi aprovada. Este projeto será desenvolvido em parceria com o Município de Viana do Alentejo, 

a Terras Dentro e a Universidade de Évora, tendo sido aprovado o valor de 37.100€, estando 

prevista a contratação de dois ou três técnicos. Este Centro vai ter como objetivo desenvolver 

programas de competências pessoais, terapias e atividades direcionadas às crianças. ------------- 

Referiu que em relação aos Cabazes de Natal, o Município e as três Juntas de Freguesia vão 

colaborar de forma a rechear os Cabazes de uma forma mais natalícia e vai ser oferecida uma 

prenda a cada uma das crianças. Informou que, de momento, o Programa Operacional de Apoio 

às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) está a apoiar 80 famílias no Concelho (37 em Viana do 

Alentejo, 34 em Alcáçovas e 9 em Aguiar), correspondendo a perto de 300 pessoas, incluindo 

crianças. A entrega dos Cabazes vai realizar-se entre os dias 15 e 17 de dezembro, estando 

prevista a entrega às famílias com um intervalo de 15 minutos, cumprindo todas as regras de 

Segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Mencionou ainda que os atendimentos e acompanhamentos na Associação Terra Mãe estão a 

decorrer dentro da normalidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A representante do Centro de Saúde de Viana do Alentejo, Marília Rasquinho, apesar de não 

estar presente na reunião, transmitiu algumas informações relevantes, sendo estas em relação 
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à COVID-19. Referiu que a partir de dia 5 de dezembro só devem estar registados quatro a cinco 

casos positivos de COVID-19. Referiu que o Centro de Saúde ainda não dispõe de informação 

concreta relativamente ao Plano de Vacinação da COVID-19. Referiu que apesar de ainda não 

ser uma informação oficial, está previsto haver o reforço de um(a) médico(a) no Centro de 

Saúde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A representante do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (AEVA), Professora Maria de 

Jesus Pomares, apesar de não ter estado presente na reunião, enviou algumas informações 

importantes que dão conta que, neste momento, existem duas turmas em isolamento pelo facto 

de um professor ter testado positivo para a COVID-19, referindo que se os testes aos alunos e 

professores derem negativo, estarão de volta à escola na próxima quarta-feira, dia 9 de 

dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda que, no que diz respeito ao Agrupamento de Escolas, tudo está a funcionar dentro 

da normalidade. Agradeceu ao Município de Viana do Alentejo e à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação a aquisição de mesas para as três salas de aulas que estavam apenas 

a funcionar com cadeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS-4G), Carla Malaca, referiu 

que têm estado a realizar um trabalho individual e personalizado, de forma a minimizar ao 

máximo os ajuntamentos de pessoas, de acordo com as orientações das Autoridades de Saúde. 

Referiu que têm a decorrer as atividades de apoio ao estudo em Aguiar, sendo que em Viana do 

Alentejo não estão a dar apoio porque os pais manifestaram algum receio, estando previsto o 

início do apoio no próximo período letivo. ---------------------------------------------------------------------- 

A equipa técnica do CLDS-4G tem estado a realizar ações de acompanhamento individualizado, 

encaminhamento de pessoas para ações de formação e encaminhamento de casos para apoios 

sociais e apoios alimentares. Neste último período estiveram envolvidos numa candidatura aos 

Programa Bairros Saudáveis. A candidatura promovida pela Terras Dentro, com a parceria do 

Município de Viana do Alentejo e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo 

Central, está particularmente direcionada para o público Sénior, com a realização de ações de 

envelhecimento ativo. No projeto consta uma tentativa de incluir as bicicletas como forma de 

deslocação, promovendo assim a prática de exercício físico. ----------------------------------------------  

O projeto é constituído por cinco ações, nomeadamente: a ação “GINGABIKE” que está 

relacionado com a aquisição e distribuição de bicicletas elétricas, de acordo com um 

Regulamento a criar; “Sénior 4G” em articulação com o Clube de Saúde Sénior e o Polo de Viana 

do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora; a ação “Olhó Poial” 

que diz respeito às acessibilidades nas habitações dos participantes; “Olhá Ladeira” que está 

relacionado com a identificação dos percursos pedonais e a eliminação das barreiras 

arquitetónicas em espaço público e, finalmente, a ação “Eu cuido” relacionado com a 

intergeracionalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Carla Malaca continuou referindo que na próxima semana estão agendadas algumas atividades 

em grupo, nomeadamente em Alcáçovas com a etnia cigana, devido ao facto do Concelho de 

Viana do Alentejo ter saído do grupo de Concelhos de Risco. Referiu ainda que, colaboraram 

com uma família de etnia cigana através da Estratégia Local de Habitação. Informou que a 

equipa CLDS-4G está disponível para colaborar na entrega de bens essenciais a quem esteja em 

isolamento/confinamento provocado pela COVID-19, juntando-se e reforçando a oferta já 

existente no Concelho, ou seja, em Alcáçovas a Junta de Freguesia e a Cruz Vermelha e em Viana 

e Aguiar os Bombeiros Voluntários. ------------------------------------------------------------------------------- 

A representante do Serviço Local da Segurança Social de Viana do Alentejo, Sandra Fragoso, 

referiu que tem estado a realizar normalmente o seu trabalho, através da realização de 

acompanhamentos, encaminhamentos e a colaborar com as Entidades sempre que é 

necessário. Informou que até dia 12 de dezembro tem que ter todos os apoios terminados, 

incluindo o Rendimento Social de Inserção (RSI), o POAPMC, o Banco Alimentar, as Ajudas 

Técnicas, alertando as Entidades para esta situação.  -------------------------------------------------------- 

O técnico do Município de Viana do Alentejo, João Antunes informou que este ano receberam 

um número superior de candidaturas para as Bolsas de Estudo para alunos do Ensino Superior. 

Referiu que o Rendimento per capita foi majorado em 10%, no âmbito das medidas 

“extraordinárias COVID-19” de apoio social, instituídas pelo Município em julho, o que permitirá 

aprovar mais candidaturas e apoiar mais alunos. ------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 3: Ponto de situação COVID-19. 

O Presidente da Câmara Municipal referiu que, uma vez que o Município, este ano não realiza o 

tradicional almoço de Natal com os trabalhadores, irá reforçar os Cabazes comprando todos os 

produtos no comércio local. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mencionou que continuam a acompanhar permanentemente a situação provocada pela COVID-

19, de acordo com as informações das Entidades oficiais. Felicitou a Associação Terra Mãe pela 

aprovação da candidatura e pelo trabalho desenvolvido. Felicitou também a Coordenadora do 

CLDS-4G pela ação de disponibilidade de apoiar os confinados pela COVID-19. ---------------------- 

Continuou disponibilizando-se para apoiar na resolução de eventuais necessidades que os 

parceiros tenham conhecimento e que o Município possa colmatar. ------------------------------------  

Referiu ainda que, o Orçamento Municipal para 2021 foi aprovado e que o Município está 

envolvido em muitas candidaturas a fundos comunitários, com o objetivo de se obter mais 

recursos para dar respostas às necessidades da população, apoiando e melhorando a sua 

qualidade de vida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 4: Outros assuntos.   

A próxima reunião ficou agendada para dia 08 de janeiro às 15h00. ------------------------------------ 


