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

Aos quinze dias de maio de dois mil e vinte, pelas 16h00 deu-se início à reunião do Núcleo
Executivo da Rede Social de Viana do Alentejo (CLASVA), 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, Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento
Integrado e Centro de Saúde (UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade) de Viana do Alentejo.

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 Terras Dentro, Carla Malaca informou que a Associação está na quinta
semana de entrega de fichas e devolução dos trabalhos realizados às escolas. Referiu que
regularmente têm estado a fazer a entrega a 32 alunos, mas esta semana foram entregues a
apenas 19 alunos em virtude da entrega de equipamentos informáticos. No entanto, há alguns
encarregados de educação que querem continuar a receber os materiais em papel. A Associação
está a tentar fazer a ligação entre duas famílias e o Programa Alimentar. Carla Malaca,
coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS-4G), agendou uma reunião
com o GIP - Gabinete de Inserção Profissional para trabalharem juntos e para iniciar o trabalho
no terreno na área do emprego. ----------------------------------------------------------------------------------A representante da Associação Terra Mãe informou que relativamente ao Programa Alimentar,
vão entregar cabazes alimentares a pessoas de Aguiar e Viana do Alentejo, este mês vão chegar
a 35 famílias, equivalente a 80 pessoas. Em relação ao Banco Alimentar, desde março apoiaram
34 pessoas, mais um pedido de apoio para alguns atletas estrangeiros de um clube desportivo.
Relativamente à possibilidade de aumento de 50% da resposta alimentar persistem algumas
dúvidas, assim vão fazer um compasso de espera antes de avançar para a aquisição de arca
frigorífica que implica um investimento de cerca de 8.000,00€. A Associação está a aguardar a
marcação de uma reunião com a Segurança Social para análise se as entidades têm capacidade
para aumentar para o dobro de alimentos e beneficiários. ------------------------------------------------1

A representante da Segurança Social, disse que recebeu indicações superiores para informar a
Associação Terra Mãe para entrarem em contato com a Dr.ª Ana Santos e com o Dr. João Canha
para marcação da reunião. No início de junho vão transportar alimentos para 105 pessoas,
congelados que sendo logo entregues aos beneficiários ainda é possível manter o bom estado
dos alimentos, mas quando forem o dobro dos alimentos não vai ser possível entregar
diretamente havendo necessidade de meios para os conservar. -----------------------------------------A representante da Associação Terra Mãe informou que se mantêm as reuniões entre equipas
e informou que vão avançar com uma candidatura à Fundação “La caixa” (BPI). A candidatura
está a ser delineada de acordo com as condicionantes atuais e o objetivo é promover a
autonomia centrada na pessoa. E está prevista a criação de uma Plataforma ao nível de recursos
e estratégias para famílias, sendo os destinatários as famílias de contexto rural. -------------------Carla Malaca informou que relativamente ao CLDS-4G integraram uma técnica de Serviço Social
para o Eixo 2. Referiu que estão a desenvolver um folheto com alguma informação para distribuir
às famílias. Em relação à comunidade cigana, estão a acompanhar e está a ser feito um reforço
pedagógico sobre as normas da Direção-Geral de Saúde. Referiu que na próxima semana vai
realizar-se uma reunião de equipa, manifestou disponibilidade da Associação Terras Dentro para
colaborar apesar de não ter muita informação sobre o programa da Fundação “La caixa”. -------O técnico do CLAS informou que a representante do Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo telefonou a avisar que não seria possível estar presente na reunião porque foi marcada
uma reunião com os funcionários para preparação do início das aulas. Transmitiu a informação
de Maria Jesus Pomares, informou que o Município e o Agrupamento de Escolas entregaram os
tablets e as ligações à Internet a todos os alunos que o solicitaram. A Escola Básica e Secundária
Dr. Isidoro de Sousa vai ter duas turmas do 11.º ano e duas turmas do 12.º ano. As aulas vão
decorrer durante as manhãs, o 11.º ano vai ter aulas quatro dias por semana e o 12.º ano vai ter
aulas durante três dias por semana. Os espaços onde as aulas vão decorrer são: Refeitório, Sala
Polivalente, Sala dos Grandes Grupos e Sala 7. O Agrupamento vai seguir as orientações da DGS,
vão estar dois funcionários à entrada do portão a assegurar a higienização e a distribuição de
máscaras. Os funcionários vão ser divididos em duas equipas e vão rodar em cada 15 dias. As
aulas vão iniciar no dia 18 de maio e vão decorrer até ao dia 26 de junho. ---------------------------O Presidente da Câmara Municipal informou que no âmbito do regresso às aulas estão a ser
ultimados os transportes com a CIMAC e a Rodoviária. ----------------------------------------------------A representante da UCC, Marília Rasquinho informou que alguns médicos estiveram ausentes
do serviço com atestado médico, mas que já regressaram ao serviço tendo iniciado as consultas.
A representante da Segurança Social, Sandra Fragoso referiu que quando surgem situações
novas, a parceria tem efetivamente estado a funcionar, há contatos entre técnicos para resolver
problemas praticamente todos os dias. --------------------------------------------------------------------------
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Ponto 3: Ponto de situação COVID-19.
O Presidente da Câmara Municipal informou que todas as segundas, quartas e sextas-feiras
realizam-se os briefings com a Proteção Civil Municipal, ou seja, com os Bombeiros e a GNR, de
modo a que se possam acompanhar as ocorrências mais relevantes no Concelho, não havendo
até esta data nada que seja digno de registo. Recordou que no que diz respeito aos testes COVID19 no Concelho, foram testados todos os trabalhadores dos Lares e das Creches. Na sequência
dos testes COVID-19 realizados pelo Camião da Esperança, em 71 testes, 70 deram negativo,
havendo apenas um positivo de uma pessoa residente em Évora, originando duas pessoas em
vigilância ativa em casa. Lamentou que se tenham constatado algumas falhas de comunicação
sobre este assunto. Referiu que se continuam a realizar reuniões semanais com a Comissão
Distrital de Emergência e Proteção Civil relembrando que esta é constituída por: três
presidentes de câmaras municipais designados pela ANMP – Associação Nacional de Municípios
Portugueses, sendo que um deles a preside; o Comandante do Comando Distrital de Operações
e Socorro de Évora; um representante de cada ministério, designado pelo respetivo Ministro; os
responsáveis máximos das forças e serviços de segurança existentes no distrito (GNR – Guarda
Nacional Republicana e PSP – Polícia de Segurança Pública); um representante do INEM –
Instituto Nacional de Emergência Médica; um representante da Liga de Bombeiros Portugueses
e um representante da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. No âmbito da Rede
Solidária de Produção de Máscaras, foi iniciada a distribuição de máscaras sociais a todos os
titulares do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, abrangendo assim os idosos com
menores rendimentos. Foram também distribuídas máscaras à Cruz Vermelha de Alcáçovas e
aos Bombeiros de Viana do Alentejo para o transporte de doentes em ambulatório. Desta forma
o Município abrange os grupos de risco mais frágeis, ou seja, os idosos com menores
rendimentos e os doentes. No dia 12 de maio, o Município retomou os atendimentos
presenciais por prévia marcação, de acordo com o Edital n.º 12/2020. Informou ainda que nas
próximas semanas, em princípio abrirão alguns serviços ao público com algumas restrições e
seguindo as orientações da Saúde. --------------------------------------------------------------------------------

Ponto 4: Outros assuntos.
Ficou agendada a próxima reunião para o dia 27 de maio às 15h00. ------------------------------------
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