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REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE VIANA DO ALENTEJO 

(VIDEOCONFERÊNCIA) 

 

Aos seis dias de julho 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, 

Associação Terra Mãe 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 referiu que no mês de junho foram 

abertos 7 novos processos familiares, 6 para o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas (POAPMC) e 1 processo novo para apoio psicológico. O aumento de processos 

familiares para apoio alimentar é de cerca de 50% face ao número inicial. Mais informou que o 

Banco Alimentar está a entregar alimentos para 3 meses e está a decorrer com normalidade.-  

O Presidente da Câmara Municipal informou que o Município tem apoiado extraordinariamente 

algumas Associações e entidades do Concelho, no âmbito de comparticipação de despesas 

COVID-19, referindo mais uma vez que está disponível para apoiar também a Associação Terra 

Mãe caso se mostre necessário.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto 3: Ponto de situação COVID-19. 

A representante da UCC, Marília Rasquinho informou que a diretora executiva do ACES Alentejo 

Central apresentou a sua demissão daquele cargo. Referiu que alguns colegas enfermeiros estão 

a ser requisitados para o cenário de crise em Reguengos de Monsaraz, mas por enquanto, ainda 

não foi requisitado nenhum enfermeiro do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Em 

Reguengos de Monsaraz, foi necessário evacuar doentes para um hospital de campanha. 
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Continuou agradecendo o apoio de todos os colegas que estão a trabalhar e dos que vão 

trabalhar para Reguengos de Monsaraz. ------------------------------------------------------------------------ 

Marília Rasquinho informou que enviou informação dirigida a grávidas para ser publicada no 

Boletim Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A representante da Segurança Social, Sandra Fragoso informou que relativamente ao Serviço 

Local de Segurança Social de Viana do Alentejo, não há aspetos relevantes a referir. Foram 

retomados os atendimentos presenciais com especial enfoque para a assinatura e revisão dos 

contratos de inserção de RSI que se encontram pendentes. Continua-se a efetuar os 

atendimentos telefónicos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Susana Belga informou que a Associação Terra Mãe e a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas 

emprestaram algumas camas e colchões para o hospital de campanha montado em Reguengos 

de Monsaraz, transportados pelo Município de Viana. ------------------------------------------------------  

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 e referiu à representante da UCC, da Terra Mãe e da Segurança 

Social que o Município pode divulgar nos seus meios os materiais que considerem indicados 

para divulgação de medidas preventivas. Continuou informando que a DECO vai retomar os 

atendimentos presenciais. Informou que os atualmente os briefings do Serviço Municipal de 

Proteção Civil com Bombeiros e GNR, estão a realizar-se uma vez por semana. ---------------------- 

 

Ponto 4: Outros assuntos.   

A próxima reunião ficou agendada para dia 31 de julho às 10h00. --------------------------------------- 


