
 
 

 

                                 
 
 

Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 8 de Abril de 2020 

Acta 
 
Aos três dias do mês de abril 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 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 Mário Esteves 1º Sargento 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 

Susana Cristina Paulino das Neves 
Técnica Superior 

Faltou 

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 
 
Este ponto começou com a intervenção do Presidente da Câmara que informou que: 
- 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. 
 
A CIMAC, através do município, vai apoiar diversas entidades do concelho (Bombeiros, 
instituições de apoio aos idosos e GNR) com equipamentos de proteção individuais (EPI). 
 
A Câmara municipal disponibilizou um apoio de 6 mil euros para a aquisição de EPI’s que serão 
entregues aos lares do concelho 
 
A empresa CONESA vai apoiar, através da autarquia a compra de EPI’s no valor de três mil 
euros. 
 
O Eng.º Fernando Santos entregou diversos EPI’s (mascaras e viseiras) que serão igualmente 
entregues a diversas entidades do município. 
 
No que se refere à população idosa foi informada, a comissão, que já foram realizados na 2ª e 
3ª feira novamente todos os idosos que estão isolados e não foi encontrada nenhuma situação 
mais complicada.  
 
A comissão decidiu continuar estes contactos regulares e atualizar continuamente a situação 
de cada idoso. Os contactos serão realizados pelos serviços sociais da autarquia. 
 
O Presidente sublinhou que a população do concelho continua a cumprir com as orientações 
da DGS de manter o recolhimento em casa. 
 
A representante da U.C.S.P Centro de Saúde que covidário já esta a ser instalado no campo de 
rugby em Montemor -o- Novo que irá dar apoio aos concelhos de Arraiolos, Montemor-o-
Novo, Mora, Vendas Novas, na realização de testes para despiste de covid – 19 e irá começar a 
fazer testes amanhã  dia 9 com o horário das 9h ás 13h. 
 
Estes testes vão realizar-se só em caso de suspeita da doença e por indicação da linha de saúde 
24, ou pelo médico da respetiva unidade de saúde em que o utente esteja inscrito. 
 
Foi disponibilizada uma linha de apoio psicológico – 966758774 
 
O Comandante do posto da GNR de Mora, informou que a GNR de Mora não detetou 
nenhuma situação de desordem da ordem pública. Mais informou que no período da pascoa 
serão realizadas diversas operações rodoviárias no concelho. 
  
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. 
 
Em relação aos equipamentos de apoio de primeira linha aos idosos o Presidente da Câmara 
informou a comissão que três estabelecimentos hoteleiros disponibilizaram as suas instalações 
para o efeito contabilizando cerca de 50 camas.  
 
No que se refere aos apoio ao pessoal de saúde a Câmara era disponibilizar uma casa com a 
capacidade de 9 camas para o efeito. 
 
 
 



 
 
 
 No que se refere aos equipamentos de segunda linha são os seguintes: 
 

Mora C.M. Mora Pavilhão Municipal de desportos 

Brotas C.M. Mora Casa do Povo 

Cabeção C.M. Mora Pavilhão Gimnodesportivo 

Pavia Santa Casa da Misericórdia de Pavia Casa do Povo 

 
 
Estes equipamentos são necessário para o caso de o número de infestados ser muito elevado. 
Para este caso foi realizado com os BVM e COPMC um levantamentos das camas e colchões 
(60) e camas de campanha (75). 
 
Todo este equipamento esta inventariado e será instalado e onde a DGS achar por 
conveniente. 
 
 
2-Diversos. 
 
Pelo Presidente da Câmara foi informado que esta a ser realizado um esforço de intensificar a 
informação da população.  
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 15 de Abril às 14h 30m, 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, 8 de Abril de 2020 
 


