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

Aos vinte e sete dias de maio de dois mil e vinte, pelas 15h00 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 (AEVA), 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 Associação Terra Mãe, Susana Belga disse que tendo em conta as
informações das reuniões anteriores, continua a trabalhar para o assunto do armazenamento
do reforço dos bens alimentares. Até à presente data, a Associação está a realizar a entrega de
alimentos porta-a-porta. Vão fazer mais entregas na 2.ª semana de junho. Continuou referindo
que relativamente à candidatura à Fundação “la Caixa” (BPI), a Associação Terra Mãe está a
ponderar atribuir o nome “Universidade Inclusiva” e vai ser direcionada para crianças e jovens.
Susana Belga referiu que vão solicitar uma parceria ao Município, neste caso, seria possível
receber alguns apoios e complementar a oferta do Summer. ---------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal disponibilizou-se para a parceria com a Associação Terra
Mãe, quer na Candidatura, quer na solução para o armazenamento dos bens alimentares. -----A representante da Associação Terras Dentro, Carla Malaca disse que o número de trabalhos
reduziu quando foram entregues os equipamentos. Referiu que têm 13 ou 14 alunos a quem
estão a fazer a entrega e a devolução, a pedido expresso das respetivas famílias. ------------------A representante da Segurança Social, Sandra Fragoso disse que, na sequência do que tem
informado nas reuniões anteriores, considera que está a ser dada resposta a todas as famílias e
que não há nada de novo a mencionar. -------------------------------------------------------------------------1

Susana Belga disse que a Associação Terra Mãe pretende criar um fundo de maneio para apoiar
as pessoas mais carenciadas com critérios, em articulação com a Segurança Social, para ajudar
a pagar uma fatura de uma garrafa de gás, despesa de luz, etc. ------------------------------------------A representante da Segurança Social referiu que os apoios têm de ser muito bem ponderados,
ter toda a documentação necessária, depois envia e-mail a pedir autorização e só depois é que
se faz o pagamento. Tem de ficar fundamentada a idoneidade e só depois é possível atribuir o
apoio à família. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal informou que a Área Social do Município está a trabalhar
num instrumento de apoio a públicos desfavorecidos, ainda numa fase inicial, mas seria
importante haver contributos por parte da Segurança Social e das entidades parceiras do Núcleo
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A representante da Segurança Social disse que é importante não haver sobreposições e que
seria benéfico que este novo instrumento consiga complementar os apoios da Segurança Social.
A representante do AEVA, Maria Jesus Pomares informou que relativamente às aulas dos alunos
do 11.º e 12.º ano do Ensino Secundário, tiveram início no dia 18 de maio. Informou que as aulas
vão decorrer até 26 de junho e os alunos podem fazer uma Declaração para justificar a falta às
aulas, por exemplo, ontem em 78 alunos, 14 estavam a faltar. Na próxima semana, vão ter início
as aulas dos alunos do Ensino Pré-Escolar. Referiu que o Município de Viana do Alentejo em
parceria com a CIMAC e a Universidade de Évora vai realizar testes COVID aos profissionais dos
jardins de infância, tendo em conta que o Ministério da Educação não o fez. -------------------------

Ponto 3: Ponto de situação COVID-19.
A representante da UCC referiu que as atividades no Centro de Saúde estão a regressar à
normalidade. Perguntou à representante do AEVA se já há algumas orientações da
Administração Escolar para o próximo ano letivo, relativamente a horários, funcionamento, etc.
Maria Jesus Pomares respondeu que em relação ao próximo ano letivo ainda não há orientações.
O Presidente no âmbito da Pandemia, COVID-19 informou que estão a ser realizadas reuniões
internas, entre o Executivo e todos os Chefes das Divisões da Câmara Municipal, com vista a
serem analisados aspetos relacionados com esta “nova realidade”, nomeadamente
operacionalização e implementação de medidas, articulação de serviços, equipamentos e
ajustamento do atendimento aos munícipes. -----------------------------------------------------------------Estão a ser desenvolvidas reuniões do Serviço Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo
com a GNR e os Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, com a periodicidade de 3/4 dias
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por semana, com recurso a videoconferência, para acompanhamento efetivo de eventuais
situações problemáticas. -------------------------------------------------------------------------------------------Realizam-se reuniões da Comissão Distrital de Proteção Civil de Évora, semanais, às quintasfeiras (que passarão a ser quinzenais), onde é feito um ponto de situação geral e setorial a nível
do distrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal referiu que relativamente aos equipamentos informáticos, o
Município continua a articular com o Agrupamento. Há diversas situações particulares e está a
ser visto caso a caso, mas até agora, de informações que possui, todos os casos estão a ser
acompanhados para se encontrarem soluções. ---------------------------------------------------------------Para além dos testes já realizados a todos os trabalhadores das Estruturas Residenciais
Permanentes de Idosos do Concelho, também os trabalhadores das creches foram agora
testados (Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas e Centro Imaculado Coração de Maria), tendo
todos testado negativo. O pessoal do Jardim de Infância será testado dia 29, como já foi referido,
num total de 25 testes. ----------------------------------------------------------------------------------------------O “Camião da Esperança” realizou 71 testes, no concelho de Viana do Alentejo, no dia 7 de maio.
Dos 71 testes, 70 tiveram resultado negativo. Um dos testes deu positivo, sendo referente a um
utente residente em Évora. O assunto foi entregue às autoridades de saúde pública
competentes e está a ser acompanhado devidamente. Foram distribuídos conjuntos de
máscaras sociais a mais de 500 idosos portadores do Cartão Social do Reformado, Pensionista e
Idoso (idosos com menores rendimentos), no âmbito da “Rede Solidária de Produção de
Máscaras”, e também distribuição de máscaras aos Bombeiros de Viana do Alentejo e à
Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa para os doentes que transportam e que
delas necessitem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Continua a higienização semanal dos espaços públicos, dependendo das condições
meteorológicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi feita a retoma dos atendimentos presenciais nos serviços do Município através de marcação
prévia, numa fase inicial, sendo agora já possível o atendimento presencial, sem marcação, para
o serviço de fornecimento de Água. -----------------------------------------------------------------------------Continuou o Presidente da Câmara informando que dia 22 de maio, a Autoridade de Saúde
informou o Município que se registou o primeiro caso positivo COVID-19 no nosso concelho, que
se mantém ativo. A situação foi coordenada pela referida autoridade, de acordo com os
protocolos e medidas adequadas à ocorrência, estando por isso a ser devidamente
acompanhada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Referiu que o Município continua a apelar para a necessidade de se manterem os
comportamentos recomendados pelas entidades oficias. -------------------------------------------------Terminou com a informação que na próxima semana vai ter início um estágio PEPAL durante 12
meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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