REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO
(VIDEOCONFERÊNCIA)
Aos vinte e dois dias de setembro de dois mil e vinte, pelas 15h00 deu-se início à reunião do
Núcleo Executivo da Rede Social de Viana do Alentejo (Conselho Local de Ação Social 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. Foram efetuadas algumas correções à ata. 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 efetuada
ao BPI para a criação de um Centro de Recurso de Competências passou à 2.ª fase, tendo como
entidades parceiras a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, a Universidade de Évora e a
Associação Terras Dentro. Informou também que a Associação Terra Mãe irá candidatar-se ao
projeto “Cidadãos Ativos” da Fundação Gulbenkian e que a temática definida deverá ser em
torno das Crianças e Famílias. No que diz respeito ao trabalho da Associação, afirma que está a
decorrer de acordo com o que é normal. ----------------------------------------------------------------------Na intervenção feita pela coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS4G),
Carla Malaca, enquadrada pelos constrangimentos que o atual contexto de pandemia COVID-19
impõe em convocar presencialmente o CLASVA, e na tentativa de cumprimento com o previsto
no art.º 16.º da Portaria n.º 229/2018, foi proposto que o acompanhamento e apresentação de
resultados do projeto sejam feitos em sede de Núcleo Executivo (NE). Com esta proposta, aceite
pelo Presidente e representantes do NE do CLASVA, pretende-se efetivar uma monitorização do
projeto enquanto as atuais condições pandémicas e consequentes restrições se mantiverem, e
não estejam reunidas as condições para convocar o CLASVA. --------------------------------------------Para o efeito, foi apresentado nesta reunião de NE um breve resumo das atividades
desenvolvidas pelo CLDS4G até 21 setembro 2020, e previsão de principais atividades a realizar
até 31 de outubro de 2020, de acordo com os objetivos, indicadores e metas previstas na própria
operação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

A coordenadora do CLDS4G fez um primeiro enquadramento da implementação do projeto às
entidades participantes na reunião: Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Serviço Local da
Segurança Social de Viana do Alentejo e Associação Terra Mãe, com referência à receção do
Termo de Aceitação, e assinatura pela Entidade Coordenadora Local da Parceria – Terras Dentro
- em março 2020 e à equipa central do projeto, formal e integralmente constituída a 22 julho
2020. Enquadrou ainda todo o contexto de pandemia COVID-19, com destaque para o Estado
de Emergência e consequente confinamento que ocorreu aquando a implementação das
atividades do projeto no terreno, e que em muito dificultaram e continuam a dificultar a sua
operacionalização. A coordenadora referiu ainda que projetos desta natureza implicam uma
forte proximidade ado público-alvo, e ao planeamento das ações previstas em contexto de
grupo, o que à data se torna muito complicado e exigente. -----------------------------------------------Assim e para o efeito, passou a apresentar os dados formais de acordo com as atividades
previstas e executadas/em execução. ---------------------------------------------------------------------------Das 14 atividades propostas1, estão formalmente a decorrer 8 Atividades (AT 1, AT6, AT7, AT8,
AT10, AT11, AT12, AT14), estando previsto para o próximo mês o arranque de 4 atividades (AT2,
AT3, AT4, AT5), e estão 2 atividades com o arranque comprometido (AT9, AT13), uma vez que
implicam intervenção em contexto escola e organização de grupos de férias, o que tendo em
conta o atual contexto de pandemia, terão que ser repensadas. ----------------------------------------Em termos de resultados, à data, e por Atividades, foram apresentados os seguintes dados; AT1:
16 processos; 37 atendimentos; 30 encaminhamentos para mercado de trabalho; AT6: 3 sessões
realizadas; 22 participantes; 2 sessões individualizadas; AT7: 6 contactos com empresárias/os;
AT8: 1 processo; AT10: 2 sessões; 9 participantes AT11a:4 processos; AT 11b: 11 processos; 17
encaminhamentos; AT12: 34 participantes (ano letivo 2019/20); 6 inscritos (2020/21); AT14: 1
formação técnicos projeto. -----------------------------------------------------------------------------------------Em preparação para mês de setembro e outubro 2020: AT:2 1 sessão: 6 convocados; AT5: 1
sessão 6 convocados; AT10: 4 sessões; 32 convocados; AT12: 2 comemoração datas; AT14: 1
ação formação parceiros. -------------------------------------------------------------------------------------------Carla Malaca fez ainda referencia à AT12, que foi realizada em contexto de Estado de
Emergência e Confinamento Geral da População, constituindo-se uma intervenção de 1.ª linha.
Esta ação, realizada em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo,
permitiu fazer chegar a crianças/jovens em situação de maior fragilidade das três freguesias os
materiais escolares em suporte de papel durante todo 3.º período letivo, facilitando aulas à
distancia. Referiu ainda a importante articulação com os parceiros do concelho, e a realização
de reuniões bilaterais diversas, nomeadamente nas freguesias, por forma a definir e afinar
estratégias de intervenção, e a proximidade do projeto à comunidade. Referiu ainda a atual
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articulação do CLDS4G com a Associação Terra Mãe, facilitando a esta entidade a utilização das
instalações do CLDS4G para a dinamização de atividades de atendimento pontuais (Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) e Intervenção Precoce) e entrega mensal dos
cabazes alimentares do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)
às famílias mais carenciadas da freguesia de Viana do Alentejo, que passaram a ser feitas desde
maio 2020 nestas instalações, em estreita articulação com a equipa do projeto. -------------------A representante da Segurança Social, Sandra Fragoso, informou que a situação no Serviço Local
de Segurança Social de Viana do Alentejo se encontra a decorrer com normalidade, continuando
a realizar os atendimentos presenciais. --------------------------------------------------------------------------

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 entidades parceiras e entidades oficiais. Com o início das
aulas e o maior movimento de munícipes, referiu que o Município só organizará atividades
presenciais excecionalmente, mesmo com pequenos grupos, caso estejam garantidas todas as
condições de segurança. Importa acautelar e acompanhar como a situação pandémica vai
evoluir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicou que o Município continua recetivo em articular com as entidades, Terra Mãe e com a
Terras Dentro mesmo fora do âmbito do CLDS-4G. Deixou como nota final, a recetividade para
analisar todos os assuntos que se considerem convenientes. ---------------------------------------------

Ponto 4: Outros assuntos.
O técnico do CLAS, João Antunes referiu que a EAPN Portugal vai promover a Focus Week 2020
Luta Contra a Pobreza, entre os dias e 11 e 20 de outubro, com o objetivo de assinalar o Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza e sensibilizar a comunidade em geral para a
importância do combate à Pobreza. Referiu que está prevista a participação do Município na
colocação de uma faixa e na atividade “Dia Branco”, agendada para o próximo dia 16 de outubro
que consiste em levar uma peça de roupa branca vestida, tendo sido referido que seria positivo
haver mais entidades a aderir à iniciativa. ---------------------------------------------------------------------A próxima reunião ficou agendada para dia 19 de outubro às 15h00. ---------------------------------

3

ANEXO
CLDS4G Viana do Alentejo - Identificação das atividades por Eixo de Intervenção
EIXO de
INTERVENÇÃO

N.º ATIVIDADE

NOME ATIVIDADE
BALCAO DE APOIO À PROCURA EMPREGO - ESPAÇO DE

1

ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO PARA
APOIO AO EMPREGO

1 - EMPREGO
FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO

2

SESSÕES PROCURA ATIVA DE EMPREGO

3

SESSÕES INFORMAÇÃO MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO

4

APOIO AO EMPREENDEDOR

5

SESSÕES DE INFORMAÇÃO FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

6

2 - INTERVENÇÃO
FAMILIAR E
PARENTAL,
PREVENTIVA DA
POBREZA
INFANTIL

SENSIBILIZAÇÃO ÀS/AOS EMPRESÁRIAS/OS E EMPREGADORES
LOCAIS

7

CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO COM EMPRESÁRIOS

8

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL/ MENTORIA

9

CRESCER EMPREENDEDOR

10

TREINO DE COMPETÊNCIAS

11

INTERVENÇÃO DIRECIONADA A FAMÍLIAS

12

CENTRO DE RECURSOS /APRENDE A ESTUDAR

13

FÉRIAS a VALER

14

REDE DE PARCEIROS DE PREVENÇÃO DO ALCOOLISMO

4

