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REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 

Aos dez dias de novembro de dois mil e vinte, pelas 17h00 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, Centro de Saúde de Viana do Alentejo, Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

(AEVA), 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 do Centro de Saúde de Viana do Alentejo, Enfermeira Marília Rasquinho, 

informou que devido às dificuldades sentidas com a falta de médicos de família, um médico está 

atualmente a realizar consulta aberta durante a tarde e irá inclusivamente estar disponível 

durante alguns dias, sendo assim possível colmatar algumas necessidades dos utentes. Informou 

que uma fisioterapeuta iniciou funções repartidas entre o Concelho de Viana do Alentejo e o 

Concelho de Portel, estando dois dias e meio em cada Concelho, sendo que em Viana do 

Alentejo está previsto a fisioterapeuta trabalhar às terças, quintas e sextas à tarde. Referiu que 

a situação relativamente ao COVID-19 no concelho, está controlada, tendo havido recentemente 

o aumento de um ou dois casos, estando a Saúde Pública a acompanhar os doentes que estão 

em vigilância. Continuou referindo que a Dr.ª Carla Malaca, tinha disponibilizado a equipa do 

Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS-4G) para prestar apoio à entrega de bens 

essenciais a munícipes que estejam em isolamento. --------------------------------------------------------- 

A Coordenadora CLDS-4G, Carla Malaca, referiu que estavam a retomar a atividade dentro do 

possível, mas uma vez que o Concelho de Viana do Alentejo se encontra na lista dos 121 

Concelhos de risco, ficaram mais limitados, suspendendo todas as ações que tinham em formato 

presencial. Informou que conseguiram fazer duas sessões das que já tinham planeado, em 

formato online, no entanto, a população-alvo referiu que preferia aguardar que a situação 

estabilizasse, para posteriormente voltarem ao formato presencial. Informou que têm 

continuado a realizar atendimentos/encaminhamentos, de forma mais individualizada e que já 

tinham iniciado o apoio ao estudo na freguesia de Aguiar, estando a ponderar iniciar também 



 
 

 
 
                              

2 
 

em Viana do Alentejo a partir do próximo dia 16/11, informando que não terão mais de três 

pessoas em sala, referindo que isto só acontecerá se os pais se sentirem realmente seguros. 

Informou a representante do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (AEVA), que não 

iriam juntar alunos em sala, de anos escolares diferentes, para que não houvesse esse contacto. 

Carla Malaca referiu que a equipa do CLDS-4G continua a colaborar com a Associação Terra Mãe, 

através da entrega dos alimentos. Informou, ainda, que estiveram presentes no 2.º Encontro 

dos CLDS’s que se realizou no passado dia 30/10, referindo que estiveram presentes 

representantes dos Projetos do Distrito, estando presente a Dr.ª Cristina Rodrigues, Diretora da 

Unidade de Apoio a Programas da Segurança Social e o Dr. José Ramalho, Diretor do Centro 

Distrital de Segurança Social de Évora, tendo informado que os Encontros vão realizar-se 

mensalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou referindo que a equipa do CLDS-4G está disponível para articular com os parceiros, 

nomeadamente com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Centro de Saúde e AEVA, de 

forma a dar apoio aos Munícipes que se encontrem confinados. ----------------------------------------- 

A representante da Associação Terra Mãe, Susana Belga, informou que têm desenvolvido o 

trabalho dentro da normalidade. Referiu que atualmente se encontra em teletrabalho, mas que 

todo o trabalho que necessita de ser presencial, desde atendimentos a entregas de alimentos, 

continua a ser realizado, tal como a Intervenção Precoce. Comunicou que, este mês através do 

Programa Alimentar apoiaram 57 famílias, num total de 157 pessoas. Destacou que se algum(a) 

técnico(a) tiver conhecimento da existência de famílias com dificuldades alimentares, para se 

proceder ao encaminhamento do caso porque há alimentos suficientes para as necessidades. 

Referiu que à semelhança de anos anteriores, a Associação Terra Mãe vai entregar Cabazes de 

Natal este ano, tendo no decorrer da reunião efetuado um pedido ao Presidente da Câmara, no 

sentido de o Município oferecer um bolo-rei e bacalhau, ou outra opção alusiva à época, para 

se incluir nos Cabazes de Natal para oferecer às famílias carenciadas do Concelho. Informou 

ainda, que a Associação Terra Mãe está a elaborar uma candidatura para a construção de um 

“Centro para a promoção da Saúde Mental e do Bem-estar” ao Programa Cidadãos Ativos, que 

tem como objetivo a existência de uma equipa multidisciplinar que se desloque aos domicílios 

para efetuar acompanhamentos e dinamizar terapias. ------------------------------------------------------ 

A representante do AEVA, Professora Maria de Jesus Pomares, informou que neste momento 

estão três alunos positivos para a COVID-19, sendo estes alunos do 6.º, 9.º e 10.º ano. Informou 

que o Agrupamento só pode atuar de acordo com indicações da Autoridade de Saúde, referindo 

que estes três alunos estão em casa desde o dia 2 de novembro. Referiu, que tinha chegado 

recentemente a decisão da Autoridade de Saúde em que os alunos de uma turma do 9º ano e 

os respetivos professores teriam de ficar em casa. ----------------------------------------------------------- 

Comunicou que o AEVA solicitou à DGEstE que as turmas possam ter aulas em formato online 

em consequência de os professores ficarem em isolamento nos seus domicílios, existindo 
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turmas que se encontram com falta de professores. Entretanto, obtiveram resposta da DGEstE 

e assim irão para casa os alunos de dois 8.º anos e os alunos de dois 9.º anos. ----------------------- 

 

Ponto 3: Ponto de situação COVID-19. 

O Presidente da Câmara referiu que o Município continua a acompanhar a situação provocada 

pela COVID-19 e a articular com as diversas Entidades parceiras e Entidades oficiais. --------------  

Referiu que surgiu um trabalhador do Estaleiro Municipal infetado com COVID-19, tendo sido 

acionado o Plano de Contingência Municipal. Por precaução todos os profissionais com contacto 

com o trabalhador infetado, ficaram nas suas casas em isolamento até à realização de testes e 

cumprindo as orientações da Autoridade de Saúde Pública. Foram então realizados testes a 

cerca de 50 trabalhadores do Município, tendo todos esses testes dado negativo. ------------------ 

Continuou disponibilizando-se para eventuais necessidades que os parceiros tenham 

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

 

Ponto 4: Outros assuntos.   

A próxima reunião ficou agendada para dia 04 de dezembro às 15h00. -------------------------------- 

 

 

 

 


