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REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 

Aos dezanove dias de outubro 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 está tudo a decorrer 

dentro da normalidade. Referiu que devido ao aparecimento de alguns casos do novo 

coronavírus na freguesia de Alcáçovas, encontra-se atualmente em teletrabalho, no entanto, a 

Associação Terra Mãe mantem todos os serviços assegurados. ------------------------------------------- 

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

informou que o funcionamento está a decorrer dentro da normalidade, continuando com os 

atendimentos presenciais em número reduzido. Informou também que a nível da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo (CPCJVA), está tudo a decorrer dentro da 

normalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS4G), Carla Malaca, solicitou, 

também por sugestão da Dra. Leonor Pavia do CDSS Évora, que a ata da reunião do NE com 

referência à apresentação dos resultados/acompanhamento do CLDS4G no concelho de Viana 

do Alentejo, fosse enviada/dada a conhecer a todos os parceiros do CLAS, garantindo assim, na 

impossibilidade de reunir o CLSVA pelos constrangimentos pandémicos que atravessamos,  que 

a informação seja do conhecimento de todos os parceiros. ------------------------------------------------ 

Continuou referindo que foram realizadas quatro sessões de Treino de Competências, no âmbito 

da Atividade n.º 10 do CLDS4G, para a prevenção da COVID-19 no Concelho de Viana do 

Alentejo, em articulação com o Serviço Local de Segurança Social de Viana do Alentejo, a 
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Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Viana do Alentejo e a Associação Terra Mãe. 

Foram promovidas e dinamizadas 2 atividades em Viana do Alentejo e 2 atividades em 

Alcáçovas, com um total de 18 participantes (incluindo alguns beneficiários de famílias de etnia 

cigana). Nas sessões, foi explicado aos participantes o que é a doença, a identificação de 

sintomas e as formas de prevenção do contágio. Foi efetuado um reforço na sensibilização e 

informação às mães presentes, reforçando o seu papel enquanto educadoras e reforço na 

prevenção e sensibilização dos filhos para adoção de comportamentos preventivos e 

cumprimentos de regras. Foram também distribuídos folhetos e notas informativas aos 

participantes. Considerando o surgimento recente de casos positivos de COVID-19 em 

Alcáçovas, a equipa do CLDS4G optou por adiar a realização presencial da sessão de Aguiar, 

garantindo a segurança de todos, a agendar de acordo com a disponibilidade das enfermeiras 

da UCC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Carla Malaca, informou que estavam sessões agendadas semanalmente com as famílias de etnia 

cigana, no entanto, foram suspensas devido ao aumento de casos positivos de COVID-19 no 

Concelho. Referiu que, no dia 16 de outubro, realizou-se uma reunião da Rede de Parceiros de 

Prevenção do Alcoolismo do Concelho de Viana do Alentejo, por videochamada. -------------------  

A Coordenadora do CLDS4G informou que no passado dia 15/10/2020, participou no Webinário 

“Combate à Pobreza: desafios, dinâmicas territoriais e impactos dos projetos CLDS4G”, 

promovido pela Animar no âmbito da Manifesta 2020 e teve a participação de 385 inscritos. --- 

Referiu também que o CLDS4G colaborou com a Focus Week -  Semana Distrital de Luta Contra 

a Pobreza, promovida pela EAPN/Rede Europeia Anti-Pobreza, entre os dias 11 e 20 de outubro, 

sendo que, para além da realização de uma Sessão de Treino de Competências, criaram uma 

faixa, que esteve exposta no exterior do edifício do CLDS4G e abordaram várias temáticas no 

que diz respeito à Pobreza. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que esteve presente num Encontro de CLDS4G promovida pelo Centro Distrital da 

Segurança Social de Évora, tendo sido o Diretor do Centro Distrital, Dr. José Ramalho a 

coordenar os trabalhos deste Encontro. ------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito da intervenção da Terras Dentro, a representante da entidade referiu que se 

registaram 48 Candidaturas ao programa +CO3SO no território abrangido pelas Terras Dentro, 

sendo 21 candidaturas no Concelho de Viana do Alentejo, tendo destacado a importância da 

criação de postos de trabalho no Concelho com apoio deste programa.  ------------------------------- 

Continuou referindo que a Associação para o Planeamento da Família (APF) solicitou a 

colaboração na realização de uma Ação de Sensibilização de Tráfico de Seres Humanos para o 

próximo dia 2 de dezembro que se realizará no formato online e que brevemente será feita a 

sua divulgação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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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. Fez 

referência aos casos ativos na Freguesia de Alcáçovas, indicando que os dados publicados na 

página de facebook do Município, podem não estar atualizados, uma vez que a informação 

oficial da Direção-Geral de Saúde (DGS), chega com um ligeiro atraso. No entanto referiu que o 

Município optou por divulgar a informação oficial das entidades oficiais. Continuou referindo 

que lamentavelmente existe um pequeno número de pessoas que nas redes sociais geram ruído 

e desinformação sobre algumas situações relacionadas com a COVID-19, colocando em causa o 

trabalho de alguns profissionais de várias instituições. Referiu que à data de hoje, 19/10/2020, 

existem sete casos ativos no Concelho e que podem eventualmente surgir novos casos, de 

acordo com o Delegado de Saúde. O Presidente da Câmara referiu que o Município mostrou a 

sua disponibilidade para apoiar na compra de testes COVID-19 para aplicação nas Misericórdias 

do Concelho, com o objetivo de complementar a realização de testes de todos os funcionários. 

Concluiu a sua intervenção com um apelo à prudência nas três freguesias do Concelho. ----------  

 

Ponto 4: Outros assuntos.   

A próxima reunião ficou agendada para dia 10 de novembro às 15h00. -------------------------------- 

 

 

 

 


