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Reunião 

 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 11 de Agosto 

Acta 
 
Aos onze dias do mês de agosto 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 –  ComandantePosto Territorial de 
Mora 

Victor Antas Sargento-ajudante 
Presença 

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

Técnica de Saúde Ambiental Faltou 

Instituto de Segurança Social – 
Delegação de Mora 

Generosa Maria Pinto Vizinho Pereira 
Técnica Superior 

Faltou 

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 

Faltou 

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

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 
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1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
 
O Plano Municipal de Emergência e proteção Civil foi ativado. 
 
Em face da situação que o Concelho tem vindo a viver nestes últimos dias a autarquia decidiu 
fechar os diversos serviços de atendimento. 
 
Neste momento estão confirmados 5 casos positivos de covid-19 (Um deles internado no 
hospital de Évora) embora seja expectável um aumento de infestados mas a comissão ainda 
não tem oficialmente essa informação.  
 
Encontram-se em confinamentos diversas pessoas á espera do resultados dos teste que 
efetuaram. 
 
Ontem e hoje e nos próximos dias encontra-se em Mora uma unidade de testagem covid-19 
que funciona nas instalações da Casa do Povo. 
 
A autoridade de saúde já se encontra na posse de dados que permitiu encontrar o foco ou 
focos deste surto que se instalou no concelho. 
 
A comissão decidiu criar um grupo próprio de Wattsapp para os membros permanentes para 
um acompanhamento mais rápido entre todos. 
 
A Comissão discutiu a articulação entre as diferentes entidades de modo a que a atuação dos 
meios locais se torne mais eficazes. A informação, ainda que com muito cuidado, deve estar 
disponível para as entidades na medida em que estas devem operar. 
 
E por demais evidente que falta coordenação entre as entidades regionais o que dificulta o 
trabalho nos locais de acção. 
 
O Presidente informou que o Centro de Saúde de Mora decidiu não efectuar as consultas 
programadas mantendo-se o atendimento de doentes urgentes. A comissão mostrou alguma 
preocupação com esta situação.  
 
As diferentes entidades vão fazer o levantamento das necessidades de EPI’s e tentar adquirir 
estes equipamentos com o apoio da autarquia. 
 
Em conjunto com a GNR e juntas de freguesia e se necessário a Câmara será feito um 
acompanhamento das pessoas que em confinamento tenham algumas necessidades, 
nomeadamente de produtos alimentares. 
 
No dia 18 de agosto a CMPC de Mora através dos serviços sociais da autarquia vai acompanhar 
o 2º visita as estruturas ERPI do concelho. 
 
2-Diversos 
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
 
A próxima reunião será no dia 18 de Agosto às 10h, por videoconferência.  
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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, 11de Julho de 2020 
 


