
 
 

 

                                 
 
 

Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 21 de Abril de 2020 

Acta 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril reuniu a Comissão Municipal de Emergência de Proteção 
Civil de Mora através de Videoconferência. 
 
A reunião começou às 10h00m e tendo como de ordem de trabalho: 

1- Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
2- Diversos. 

 
Presenças: 

Entidades permanentes 

Entidade Representante Cargo Presença/ Faltou 

CM Mora 
Luís Simão de Matos Presidente Presença 

Joaquim Neto COMPC Presença 

Bombeiros Voluntários de Mora 
Luís Caramujo 

Comandante Presença 

GNR – Posto Territorial de Mora Vitor Manuel Sécio Antas Sargento-ajudante Presença 

Centro de Saúde de Mora 
Maria Natalina S. R. M. Padeira Nunes 

Técnica de Saúde A. Presença 

Instituto de Segurança Social – 
Delegação de Mora 

Generosa Maria Pinto Vizinho Pereira Setor de qualificação do 
território 

Presença 

Representante das Juntas de Freguesia Marco António Fortio Calhau Presidente JF de Mora Presença 

Autoridade de Saúde Augusto Santa Brito Coordenador Faltou 

Hospital do Espírito Santo de Évora, 
EPE 

Vera Pereira 
Técnica Superior 

Presença 

Entidades convidadas  

Agrupamento de Escuteiros 743 Mora Ana Alice Mendonça Pinto Dirigente Presença 

A. H. de Bombeiros V.de Mora 
Francisco José Comba da Silva Presidente 

Presença 

Agrupamento de Escolas de Mora Joaquim António R. de Mira Diretor Faltou 

JF de Brotas António Manuel Matos Salgueiro Presidente Faltou 

JF de Cabeção Manuel Cravidão Inês Ramalho Presidente Faltou 

JF de Pavia Pedro Gonçalo R. de Matos Caeiro 
Presidente Faltou 

 
 
 
 



1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
 
- Os serviços do Município no edifício da câmara continuam fechados e o serviço está 
assegurado através de telefone ou meios informáticos. 
 
- Continuou a desinfeção das principais ruas e zonas de maior afluência da população. 
 
Informou que partes dos EPI’s que a CIMAC adquiri-o, através de verbas dos municípios, já 
foram distribuídas pelas diversas entidades do concelho (Bombeiros e instituições de apoio aos 
idosos). 
 
A autarquia continua a adquirir mais EPI’s para oferecer as nossas entidades. Os equipamentos 
e produtos (mascaras, desinfetante e Gel) oferecidos pela empresa Conesa já foram 
distribuídos pelos lares do concelho.  
 
No que se refere à população idosa continua-mos a contacta-los através do serviço social da 
autarquia. Continuamos, felizmente a não encontrar situações mais complicadas.  
 
Foi informado pelo Presidente da Câmara que os testes realizados aos funcionários do lar da 
misericórdia de Mora e Lar da Associação de Cabeção de Solidariedade aos Trabalhadores 
Idosos de Cabeção foram, felizmente, todos negativos e que hoje serão realizados os testes no 
lar da N.ª S.ª  da Purificação em Cabeção. 
 
O Presidente sublinhou que a população do concelho continua a cumprir com as orientações 
da DGS de manter o recolhimento em casa. 
 
A representante do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE fez um resumo das medidas que o 
hospital de Évora têm vindo a implementar em face da pandemia.  
 
A todos os novos internamentos é realizado o teste Covid. Há acessos diferenciados para as 
alas covid e não covid. Os Hospital têm duplicado alguns dos serviços com alas covid e não 
covid. As unidades de cuidados intensivos (UCI) também estão duplicadas. 
 
Esta em fase final a preparação de um hospital de campanha só para doentes covid. 
 
Aos membros da comissão foi informado a situação relativamente aos doentes internados no 
hospital. 
 
A representante da U.C.S.P Centro de Saúde informou que a equipa de Mora ira começar a 
trabalhar no dia 27 de Abril no covidário de Montemor -o- Novo durante 14 dias e um dos 
elementos estará alojado durante esse tempo na casa da autarquia que foi sinalizada para o 
efeito. 
 
A Representante do Centro de Saúde de Mora e o COMPC foram visitar os equipamentos de 
segunda linha que estão de apoio à eventual evacuação dos lares de idosos para aferir das suas 
condições. 
 
Da visita, que em Pavia foi acompanhada da representante do Instituto de Segurança Social, 
foi decidido solicitar uma mudança de local em Pavia, mudando a casa do povo pelo Ginásio de 
Pavia, por este equipamento ter muito melhores condições.  
 
Da visita será feito um relatório que será entregue à comissão. 
 
O Comandante do posto da GNR de Mora, informou que a GNR de Mora não detetou 
nenhuma situação de desordem da ordem pública.  
 
Foi solicitado que a GNR continue a acompanhar a situação da rua de S. Pedro em Mora. 



 
Pelo representante das Junta de Freguesia, informou que em relação aos diversos serviços das 
juntas de freguesia continuam a estar na mesma situação que estavam a quando da última 
reunião. 
 
O Comandante do B.V.Mora apresentou alguma preocupação em relação a situação do Couço 
e Santa Justa. 
 
A representante de Agrupamento de Escuteiros 743 Mora informou que a sua entidade 
pospõe de 8 camas (s/colchão) que podemos utilizar.  
 
2-Diversos 
 
Pelo Presidente da Câmara informou que a autarquia continua a realizar um trabalho de 
informação da população e divulgação dos cuidados que diariamente são necessário ser feito 
para minimizar os efeitos da pandemia.  
 
O Presidente informou a Comissão que a Câmara Municipal de Mora irá comemorar o 25 de 
Abril. As comemorações serão no entanto minimizadas ao hastear da bandeira no edifício da 
Câmara com a presença dos vereadores. 
 
O Representante das Juntas, igualmente informou que em todas as juntas será efetuada o 
hastear da bandeira com a presença do executivo de cada junta. 
  
Não foi feito qualquer convite para a população estar nestes momentos 
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 28 de Abril às 10h, por videoconferência.  
 
A acta foi enviada por correio eletrónico a todos os membros da Comissão e aprovada 
posteriormente por todos os membros que participaram na reunião. 
 
Mora, 21 de Abril de 2020 
 


