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REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 

 

Aos trinta dias de julho 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, Associação Terra Mãe e Associação 

Terras de Dentro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  

 

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 pela maioria. --------------------------------------------------------------  

 

Ponto 2: Informações. 

A representante da Associação Terra Mãe, Susana Belga, iniciou a sua intervenção felicitando a 

Câmara Municipal pelos apoios sociais que entraram em vigor, referindo que estes serão uma 

mais-valia para a população, pois melhorará as condições de vida dos munícipes.  

A Dr.ª Susana Belga referiu que na Associação Terra Mãe, tudo tem decorrido normalmente. No 

mês de julho foram abertos 5 novos processos familiares. A mesma, informou, que a partir de 

agosto vão passar a apoiar 140 pessoas no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas (POAPMC), sendo que a Dr.ª Sandra Fragoso, representante do Serviço Local de 

Segurança Social de Viana do Alentejo, sinalizou 35 pessoas a integrar neste programa.  

A Dr.ª Susana Belga referiu ainda que para o acréscimo referente ao Programa Operacional de 

Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), necessitam de duas arcas de 500 litros, das quais 

já foi ver o orçamento. 

A Dr.ª Carla Malaca, representante das Terras de Dentro, também felicitou a Câmara Municipal 

pelos apoios sociais que entraram em vigor, pois é de valorizar este trabalho numa altura tão 

delicada como esta que o país atravessa. A Dr.ª informou que estão a tentar ir para o terreno 

para dar o conhecer o projeto, têm estado a organizar a equipa e a trabalhar com as entidades 

parceiras. Referiu que o trabalho com a Associação Terra Mãe tem sido uma mais-valia pois têm 
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tido oportunidade de conhecer as famílias. Informou, também, que têm estado a ajudar as 

famílias nas matriculas online e também no pedido dos livros do próximo ano letivo. 

O Presidente da Câmara Municipal comunicou à Dr.ª Susana Belga, representante da Associação 

Terra Mãe, que o Município financia a 100% as arcas que a Associação necessita.  Informou ainda 

que o Município tem em vigor os apoios sociais, a Campanha dos Vales Solidários com o intuito 

das pessoas comprarem no comércio local e foi realizada a entrega de máscaras aos reformados 

e beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI). Referiu que o Município está aberto a 

propostas de parceria entre a Terra Mãe e as Terras de Dentro, sendo que estas devem ser 

apresentadas antes da próxima reunião do Núcleo Executivo.  --------------------------------------------

-------------------------------------- 

  

Ponto 3: Ponto de situação COVID-19. 

O Presidente da Câmara Municipal disse que o Município continua a acompanhar a evolução da 

situação com preocupação, tem feito a divulgação possível de prevenção e sensibilização nos 

seus meios de comunicação, informando que o único caso positivo ativo no Município estava 

recuperado, informando que esta informação se tornaria pública até ao fim da semana. ---------

------------- 

 

Ponto 4: Outros assuntos.   

A próxima reunião ficou agendada para dia 25 de agosto às 10h00. -------------------------------------

-- 


