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Reunião 

 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 28 de Julho 

Acta 
 
Aos catorzes dias do mês de julho 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 Férias 

Joaquim Neto COMPC Presença 

Bombeiros Voluntários de Mora 
Luís Caramujo 

Comandante Presença 

GNR – Posto Territorial de Mora Joaquim Coelho  Cabo Chefe 
Faltou 

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 
Vera Pereira 

Técnica Superior Presença 

Entidades convidadas  

Agrupamento de Escuteiros 743 Mora Ana Alice Mendonça Pinto Dirigente Faltou 

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 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 
 
Os serviços do Município estão a funcionar em pleno, com atendimento controlado.  
 
O Fluviário e o Museu Megalítico continuarão a funcionar de acordo com as regras e sem 
qualquer problema.   
 
O parque do Gameiro durante a semana funciona normalmente, ao fim de semana têm 
bastante utilização mas nestes últimos fins de semana conseguiu-se manter a distancia entre 
as pessoas. 
 
As piscinas vão continuar fechadas. 
 
A representante do Hospital de Évora informou que foi fechada a 2ª unidade de COVID. 
 
A representante do Centro de Saúde de Mora e da autoridade da saúde informou que 
participou nas visitas de verificação às ERPI do concelho e numa primeira opinião as mesmas 
têm cumprido com as normas da DGS. Ficamos a aguardar os relatórios. 
 
A ERPI de brotas tem algumas dificuldades financeiras por que numero de utentes e bem 
menor do que os utentes do centro de dia e sem as verbas recebidas referentes a estes a 
instituição esta com dificuldades. 
 
No Centro de dia já começaram a efetuar-se algumas consultas externas. 
 
Em relação as extensões do centro de saúde a normalidade vai começando a imperar. 
 
O representante das juntas de freguesia informou a lotação do Supermercado não esta visível 
nas informações e por vezes à um grande ajuntamento de pessoas as portas.  
 
A representante da Segurança Social informou que o atendimento presencial aumentou 
devido a mais pessoas que estão a passar alguma dificuldade. 
Neste momento há duas pessoas a viver na rua; uma em Pavia que está quase resolvido e 
outra em Mora, mais complicado. A segurança social está a desenvolver todos os esforços no 
sentido de resolver ambos os casos, com a brevidade possível.  
  
 
2-Diversos 
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Coordenador 
Municipal da Proteção Civil Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia 11 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. 
 
 
Mora, 14 de Julho de 2020 
 


