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Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 24 de Agosto 

Acta 
 
Aos Vinte e quatro 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 Presença 

Instituto de Segurança Social – 
Delegação de Mora 

Generosa Maria Pinto Vizinho Pereira 
Técnica Superior 

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 Neves 

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 

CM Mora Marco Pires 
Vice-Presidente da CMM Presença 
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1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
 
O Plano Municipal de Emergência e proteção Civil continua ativado. 
 
Os serviços administrativos da autarquia continuam fechados ao público. Em relação aos 
serviços operários os mesmos trabalham em dois turnos de forma e reduzir o contacto entre 
os trabalhadores da autarquia. 
 
Das estruturas da autarquia só esta em funcionamento ao público o Fluviário de Mora e Museu 
Megalitismo. 
 
Os serviços de limpeza da autarquia estão a fazer a recolha dos RSI (Lixo) porta a porta a todos 
os membros da população que estão em casa quer por estarem infetados quer por estarem 
confinados.  
 
O Presidente da Câmara informou que na totalidade dos trabalhadores da autarquia 2 tiveram 
positivos pelo que foram tomadas medidas excecionais no edifício administrativo da Câmara. 
O próprio Presidente encontra-se confinado a efectuar teletrabalho.  
 
O Comandante dos Bombeiros informou que foram 99% dos elementos dos bombeiros e todos 
tiveram negativo. 
 
O Comandante da GNR também informou quer a totalidade dos efetivos testaram negativos. 
 
A Comissão sublinhou como muito positivo que todos os testes efetuados nos ERPI’s do 
concelho deram todos testes negativos 
 
Neste momento estão confirmados 62 casos positivos de covid-19 (7 deles internado no 
hospital de Évora sendo que dois estão nos cuidados intensivos).  
 
Temos cerca de 600 teste efetuados. 
 
Encontram-se em confinamentos cerca de 250 pessoas. 
 
A autoridade de saúde já se encontra na posse de dados que permitem encontrar o foco ou 
focos deste surto que se instalou no concelho e os novos casos que têm apareceram durante a 
semana são casos de infeção comunitária e por isso expectáveis. 
 
Em relação a Cabeção o caso é importado, foi uma pessoa que veio de Angola que entrou no 
país no sábado e fez o teste no aeroporto de Lisboa. No domingo de manha teve a 
confirmação do teste positivo e rapidamente entrou ele e a mãe em confinamento. 
 
A GNR já informou a autoridade de saúde das muitas pessoas que o individuo na tarde de 
sábado contactou, pelo que se espera que em breve sejam contactados para fazer teste. 
 
A informação, ainda que com muito cuidado, deve estar disponível para as entidades na 
medida em que estas devem operar. 
 
A representante do Centro de saúde informou que o Centro de Saúde de Mora foi reforçado 
com médicos e assegurar as urgências e serviço de fim-de-semana e noite. As consultas 
programadas estão suspensas.  
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Os Núcleos dos centros de saúde nas freguesias não estão a funcionar em termos de consultas, 
mas estão assegurados todos serviços de enfermagem essenciais. 
 
Em conjunto com a GNR e a junta de freguesia está a ser feito um acompanhamento das 
pessoas que em confinamento tenham algumas necessidades, nomeadamente de produtos 
alimentares e medicamentos. 
 
De acordo com a decisão da última reunião da CMPC de Mora foi concluído o levantamento 
com a listagem completa de todos os utentes que frequentam os lares, para servir de base de 
trabalho num cenário de evacuação das ERPI's. 
 
Igualmente se iniciou a o processo da criação de uma bolsa de voluntários para ajudar as 
diferentes entidades no apoio à população que estão confinadas ou no eventual apoio dentro 
das ERPI’s.  
A representante do Agrupamento de Escuteiros 743 Mora informou acerca da possibilidade 
de, caso necessário e em cenário não Covid, existirem 2 ou 3 voluntários do CNE disponíveis 
para participar na bolsa de voluntários municipais com as condições referidas: 
-Seguro de responsabilidade civil; 
- Alimentação e alojamento. 
 
A Autarquia continuou na empregar a diversas entidades EPI’s e desinfetantes. 
 
A Comissão ficou de consultar a autoridade de saúde no sentido ver a possibilidade de 
restringir os pequenos ajuntamentos nos cafés e restaurantes através de medidas de proibição 
da venda de bebidas alcoólicas a partir de terminado horário usando por base legal a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020. 
 
O presidente do Agrupamento de Escolas de Mora informou que a escola irá iniciar-se no dia 
17 de setembro. Para o efeito já foram adquiridos uns Kit’s de três mascaras reutilizáveis que 
serão entregues a todos os alunos, e prevê a desinfeção de toda a escola através dos serviços 
de uma empresa contratualizada para o efeito. 
 
 
2-Diversos 
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
 
A próxima reunião será no dia 31 de Agosto 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 e esta disponível no site 
da autarquia - www.cm-mora.pt. 
 
Mora, 24 de Agosto de 2020 
 


