
 
 

 

                          
 
 

Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
 

Dia 25 de Março de 2020 
 

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

1- Ponto da situação no concelho referente ao COVIS-19 
2- Discussão e aprovação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
3- Diversos. 

 
Não estavam ligados dos membros permanentes da comissão a Eng.ª Susana Neves 
(representante do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE), por trabalho no hospital, e o Dr.º 
Augusto Santa Brito (representante da Autoridade de Saúde). 
 
1-Ponto da situação no concelho referente ao COVIS-19 
 
Este ponto começou com a intervenção do Presidente da Câmara que informou as novas 
medidas que por despacho já foram tomadas pela autarquia.  
 
- No que se refere aos serviços do Município o edifício da câmara continua fechado e o serviço 
será assegurado através de telefone ou meios online. 
 
A Câmara Municipal já iniciou a distribuir jornal municipal extraordinário (distribuído a todas 
as casas) com a publicação das medidas e cuidados mais importantes que a população dever 
fazer de modo a minorar os efeitos desta pandemia. 
 
O Presidente reiterou o sentido de responsabilidade da população do concelho tomando 
diversos actos de autoproteção e fazendo um recolhimento em casa. 
 
A autarquia iniciou uma vasta acção de desinfeção das principais ruas do Concelho de Mora, 
incluindo as zonas consideradas de maior afluência e de maior utilização por parte de toda a 
população. 
 



A Mercearia Alentejana já iniciou o um horário especial para as entidades de saúde, 
bombeiros, GNR e membros dos membros permanentes da CMEPC. 
 

A representação do Centro de Saúde de Mora informou que entidade mantém todas as 
indicações enviadas e aprovadas que foram no resumo da última reunião.  
 
Já está a funcionar o que foi estabelecido na ultima reunião, referente aos utentes que 
precisem de receituário podem deslocar-se à farmácia onde habitualmente compram os 
medicamentos que posteriormente os médicos de família passam a receita e enviam 
diretamente o receituário à respectiva farmácia ficando o problema resolvido.  
 
A representante da Segurança Social de Mora informou que os serviços de atendimento ao 
público continuam encerrados e a fazer atendimento apenas por marcação; esta semana já 
foram feitos alguns atendimentos.  
 
Na área social conseguiu-se apoio alimentar, através da IPSS, em cantina social, para uma 
pessoa que estava a alimentar-se de bens doados pelo proprietário de um restaurante que 
entretanto teve de fechar o estabelecimento. Estão a fazer-se todas as diligências no sentido 
de garantir que ninguém fica desprotegido sobretudo ao nível da alimentação. 
 
Foram enviar pelo Comandante do posto da GNR de Mora para a comissão as listas, por 
freguesias, da população idosa que esta sozinha e as que estão isoladas já foram para os 
directores dos lares e centros de dia e junta s de freguesia para serem validadas. 
 
Assim que este trabalho seja concluído vamos articular as diferentes entidades, coordenadas  
pela representante do IPSS e pelo COMPC, para conseguir um trabalho de proximidade e apoio 
a estes idosos. 
 
A Autarquia já foi levantar as 30 camas que a DGESTE disponibilizou às quais se somam a 14 
dos BVM. Estas camas ficaram na Casa do Povo de Mora e poderão vir a ter a seguinte 
utilização: 
- Área de descanso para operacionais: Para acomodar  Bombeiros ou outros operacionais, caso 
seja preciso reforçar a capacidade operacional no Município; 
 
 - Unidade Local de Isolamento: Para acolhimento de pessoas em isolamento, caso não tenha 
possibilidade do fazer na própria habitação. 
 
O COMPC informou que foram divulgadas as Orientações da DGS nº 009-2020 atualizada em 
20 de Março referente as “ Estruturas residenciais para idosos”. 
 
2-Discussão e aprovação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
 
O PMEPC de Mora após a discussão pública e tendo sido enviado a todas entidades há 15 dias 
para avaliação, não tendo sido feita alguma consideração entre as entidades presentes, e 
havendo quórum foi aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
Foi ainda decidido que cada entidade vai enviar o seu sentido de voto por correio electrónico.  
 
 
 
 
 
 



3-Diversos. 
 
Pelo Presidente da Câmara foi referido que a informação esta a resultar e isso é importante 
para manter a população mais calma, quanto mais informação melhor.  
  
Às 12h não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A acta será enviada por correio electrónico a todos os membros da Comissão. 
 
A próxima reunião será no dia de 30 março 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, 25 de Março de 2020 
 
 


