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REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 

 

Aos vinte e três dias de abril de dois mil e vinte, pelas 10h00 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, Agrupamento de Escolas 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 Associação Terra Mãe, Susana Belga, referiu que se registou um acréscimo 

de mais 15% de beneficiários apoiados, equivalente a mais 10 pessoas. Informou que há a 

possibilidade de apoiar mais 50% do número de famílias que estão a ser apoiadas atualmente, 

significando um acréscimo de 35 pessoas, durante 6 meses. A Terra Mãe está a articular esta 

questão com a Cáritas Arquidiocesana de Évora. Referiu que vão necessitar de adquirir alguns 

equipamentos para conservar os novos alimentos que vão necessitar de frio, pelo que vão 

solicitar o apoio ao Município para esse investimento extraordinário. ----------------------------------  

O Presidente da Câmara disse que este tipo de apoio, insere-se no Fundo de Emergência 

Municipal e nos apoios possíveis por parte do Município e que têm sido transmitidos neste 

Núcleo Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A representante da Segurança Social, Sandra Fragoso disse que em consequência da atual 

situação, houve uma simplificação técnica de alguns procedimentos da Segurança Social para 

agilizar e tornar os processos mais céleres. Informou que tem estado a desenvolver a sua 

atividade alternando semanalmente entre teletrabalho e permanência no serviço. Os 

atendimentos continuam a ser efetuados por contacto telefónico. Tem estado a dar apoio a 

todas as solicitações que têm chegado. Informou ainda que existe forte articulação entre todas 
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as entidades que desenvolvem ação social no concelho, no sentido de dar resposta adequada e 

atempada as solicitações. Apelou às entidades presentes que se souberem de alguma situação 

que encaminhem para análise e avaliação. ---------------------------------------------------------------------  

A representante da Associação Terras Dentro, Francisca Valério informou que a Associação está 

na segunda semana de entrega de trabalhos em todo o Concelho e tem estado a correr de forma 

positiva, as famílias mostram-se satisfeitas. -------------------------------------------------------------------- 

A representante do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Maria de Jesus Pomares 

referiu que a Direção do Agrupamento tem estado a pedir aos professores para não exigirem 

muitas impressões em papel aos alunos, o que está a ser conseguido. ---------------------------------- 

 

Ponto 3: Ponto de situação COVID-19. 

Maria de Jesus Pomares referiu que ontem foram concluídos contatos com algumas famílias 

sobre as questões relacionadas particularmente com o acesso à Internet. Informou que pode 

haver alteração no número de alunos com necessidades de Internet e que o levantamento 

deverá ficar concluído no dia de hoje, quarta-feira, 23 de abril. -------------------------------------------  

O Presidente da Câmara referiu que considera importante fazer-se um plano de ação para as 

crianças e jovens de etnia cigana de forma a não haver exclusão desta população, aferindo as 

suas reais necessidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às crianças e jovens de etnia cigana, a representante da Associação Terra Mãe 

disse que falou desta questão com os colegas da Associação Terras Dentro. Referiu que a 

Intervenção Precoce tem mantido os contatos com a família de crianças e jovens ciganos através 

de contato telefónico. ------------------------------------------------------------------------------------------------    

O Presidente da Câmara disse que em seu entender deveria ser realizado um levantamento de 

todas as situações e de todos os agregados. --------------------------------------------------------------------  

Susana Belga referiu que em Aguiar, a Associação Terra Mãe está a prestar apoio a uma família 

com 8 filhos. No seu entendimento, é uma família que importa apoiar. -------------------------------- 

A representante da Terras Dentro informou que os alunos de etnia cigana têm estado a entregar 

os trabalhos escolares. Continuou referindo que esta resposta cobre as três freguesias do 

concelho e também São Bartolomeu do Outeiro. ------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara informou que para além das informações da última reunião, o 

Município tem canalizado grande parte dos seus esforços no sentido de se preparar para dar as 

respostas adequadas ao combate à Pandemia coronavírus COVID-19, em estreita colaboração 

com todas as diversas entidades locais, regionais e nacionais. Assim o Presidente da Câmara 
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referiu que para além das medidas que já informou na reunião anterior deste Núcleo Executivo, 

dia 15/04, podemos destacar as ações de higienização e desinfeção do espaço público, a 

colocação de material desinfetante junto das caixas multibanco, as orientações relacionadas 

com os cemitérios e casas mortuárias, a continuação das ações de preparação de espaços 

públicos para isolamento ou quarentena, os “testes Covid” aos trabalhadores das Misericórdias 

do concelho, os briefings regulares do Serviço Municipal de Proteção Civil, a promoção das ações 

de Voluntariado de todas as entidades de âmbito Social, o trabalho com a comunidade educativa 

para encontrar soluções que vão de encontro às novas questões relacionadas com o ensino à 

distância. Informou também que através da CIMAC foi realizada uma compra para aquisição de 

EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual, tendo presente as muitas dificuldades na aquisição 

de materiais. No dia 22/04 foi entregue o referido material a algumas IPSS do Concelho. --------- 

A representante da UCC, Marília Rasquinho disse ter conhecimento de algumas dificuldades 

identificadas pelos Provedores das Misericórdias manifestadas na reunião da Proteção Civil 

Municipal. Informou que esteve com o técnico de Proteção Civil do Município a colocar alguma 

sinalética e folhetos no Pavilhão para melhor identificação das áreas. Disse que as entidades 

devem estar a colaborar e cada um de nós deve dar o seu melhor para tentar que a situação não 

se complique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara referiu que todos temos preocupações e limitações, sendo à área da 

Saúde que caberá a coordenação dos processos relacionados com a pandemia, eventualmente 

em articulação com outras entidades. Informou que o processo dos testes nos Lares, foi liderado 

pela Segurança Social. Informou também que os locais onde ficam instalados os Equipamentos 

Municipais para acolhimento de pessoas em isolamento ou quarentena foram definidos ao nível 

Distrital pelo CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro, que articulou com a Saúde e 

Segurança Social. Não há camas disponíveis, nem restante equipamento necessário para instalar 

um espaço em cada freguesia, por isso a gestão destes meios tem de ser feita a nível distrital. -- 

A representante da UCC disse que na Unidade de Saúde Pública são poucos técnicos, não têm 

profissionais em termos de enfermagem em todos os concelhos. A Unidade de Saúde Pública 

não tem funcionários para apoiar em termos de Lares. Há orientações para ser a UCC a dar apoio 

neste trabalho nos Lares. Em Viana são apenas três enfermeiros e têm de fazer domicílios e estar 

na retaguarda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara referiu que o Município tem recursos humanos, mas não tem médicos 

nem enfermeiros, para o caso de vir a ser necessário. Depois de relembrar que há uma reunião 

semanal de Proteção Civil Distrital e que há um briefing da Proteção Civil Municipal, quase diário, 

com os Serviços Municipais de Proteção Civil, a GNR e os Bombeiros, questionou todos os 

participantes no sentido de saber se haveria alguma ação imediata, que considerem importante, 

que não esteja a ser feita e que o Município possa fazer. ---------------------------------------------------  



 
 

 
 
                              

4 
 

Marília Rasquinho sugeriu que a GNR continue a circular pelo Concelho e que se continue a 

apelar à população para comportamentos de prevenção. -------------------------------------------------- 

 

Ponto 4: Outros assuntos.   

O técnico do CLAS referiu que o Município está a desenvolver uma Rede Solidária de Produção 

de Máscaras com recurso ao Voluntariado, com particular incidência de alunas da Universidade 

Popular e pessoas da comunidade. Informou que o Programa de Voluntariado “Apoio Maior” do 

IPDJ, inicialmente falado neste Núcleo pela representante da Segurança Social, está a decorrer, 

sendo da responsabilidade das Juntas de Freguesia. Informou também que há outro Programa 

de Voluntariado a decorrer, “Cuida de Todos”, dirigido ao apoio aos Lares de Idosos de 

responsabilidade da Segurança Social, com informação disponível no facebook. --------------------- 

Ficou agendada a próxima reunião para o dia 4 de maio às 10h00. -------------------------------------- 

 


