REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO
(VIDEOCONFERÊNCIA)
Aos vinte e cinco dias de agosto de dois mil e vinte, pelas 14h30 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. Foram efetuadas algumas correções à ata. A ata foi colocada a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------

Ponto 2: Informações.
A representante da Terras Dentro, Carla Malaca, informou que o Contrato Local de
Desenvolvimento Social (CLDS-4G) encontra-se a decorrer com normalidade possível, estando a
equipa a trabalhar diariamente no terreno. Informou que no dia 26 de agosto, o CLDS-4G vai
realizar uma sessão de informação do Programa +CO3SO Emprego, dirigida a empresários do
concelho. No dia 8 de setembro, vai realizar-se uma nova sessão de informação deste Programa
com o tema “Empreendedorismo Social”, dirigido às entidades da economia social. Ainda no
âmbito do CLDSGG, e tendo em conta as atuais restrições provocadas pela Pandemia COVID-19,
e consequentes constrangimentos no que implica à realização de reunião de CLAS, foi proposto
a apresentação de resultados do CLDS4G no âmbito das reuniões de Núcleo Executivo da Rede
Social de Viana do Alentejo, como forma de monitorizar o trabalho desenvolvido pelo projeto
no Concelho. No que respeita à intervenção da Terras Dentro, informou ainda que foi aprovado
o Projeto “Conhecer para Integrar” projeto de apoio às comunidades ciganas candidatado ao
FAPE – Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas,
financiado pelo ACM (Alto Comissariado para as Migrações), e que este já se encontra a decorrer
no terreno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A representante da Associação Terra Mãe, Susana Belga, informou que os atendimentos têm
estado a ser realizados com normalidade e em parceria com as outras entidades. Referiu que
em relação ao Programa Alimentar, no mês de agosto vão ser apoiadas 140 pessoas, até ao
presente momento foram apoiadas 138 pessoas. Relativamente à distribuição de alimentos do
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Programa Alimentar por freguesia: em Aguiar foram integradas 4 novas famílias, beneficiando
atualmente 9 famílias; foram integradas 3 novas famílias em Alcáçovas, registando-se
presentemente 22 famílias e integradas 7 novas famílias em Viana do Alentejo, existindo
atualmente 28 famílias. Para colmatar algumas necessidades mais urgentes, há também o Banco
Alimentar que tem sempre bens disponíveis. -----------------------------------------------------------------Carla Malaca referiu que há articulação entre a Terras Dentro e a Associação Terra Mãe, estando
atualmente a ser realizados atendimentos da Intervenção Precoce no espaço do CLDS-4G em
Viana do Alentejo. Deste modo, não há necessidade de se ir para o Centro de Saúde fazer esses
mesmos atendimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------A representante da Segurança Social, Sandra Fragoso informou que a situação se encontra a
decorrer com normalidade e também continua em articulação com todas as entidades. Referiu
que as respostas locais do Programa Alimentar só avançam depois da informatização de todos
os dados dos processos pelo Serviço Local de Segurança Social, destacando que estão a cumprir
com os prazos definidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 3: Ponto de situação COVID-19.
A representante do Centro de Saúde, Marília Rasquinho referiu que atualmente há registo de
uma pessoa em vigilância ativa e não tem residência no Concelho. -------------------------------------A representante do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Maria de Jesus Pomares
referiu que estão em fase de preparação do próximo ano letivo, estando a organizar os espaços
de acordo com as normas, dentro do que é possível fazer. O Agrupamento de Escolas está
consciente das dificuldades que vão eventualmente surgir em virtude da complexidade que vai
ser ter um elevado número de alunos em simultâneo no espaço escolar. Concluiu informando
que o início das aulas está agendado para o dia 17 de setembro, apesar de existirem ainda
muitas indefinições. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara disse que o Município continua a acompanhar a situação, a limitar as
atividades com público ao indispensável, a articular com outras entidades e a transmitir a
informação para sensibilizar os munícipes. Os surtos recentes de COVID-19 ocorridos em
diversos concelhos do distrito de Évora levanta preocupações e comprova a necessidade de
existir uma postura preventiva, tendo presente o início das aulas em setembro e a possibilidade
de vir a existir uma segunda vaga da pandemia COVID-19. Continuou referindo que o Município
tem um novo apoio social para munícipes em situação socioeconómica precária, criado com o
apoio da Segurança Social, da Associação Terra Mãe e Terras Dentro. Atualmente há articulação
nas medidas de apoio social com a Associação Terra Mãe e com a Terras Dentro no âmbito do
CLDS-4G, com o objetivo de se apoiar mais pessoas nesta fase mais complexa. Recomendou que
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se os parceiros concordarem, podem enviar a informação que entenderem importante, dessa
forma as Atas ficam com mais informação e fidedignas. ---------------------------------------------------A representante do Centro de Saúde, Marília Rasquinho referiu que é preferível adotar o
princípio de prevenção e assim concorda em se aguardar mais algum tempo antes de se avançar
com a realização de algumas atividades. ------------------------------------------------------------------------

Ponto 4: Outros assuntos.
A próxima reunião ficou agendada para dia 22 de setembro às 15h00. ---------------------------------

3

