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Reunião 

 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 30 de Abril de 2020 

Acta 
 
Aos trinta dias do mês de abril 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 – Posto Territorial de Mora Vitor Manuel Sécio 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 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 
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 

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 
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1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
 
Os serviços do Município no edifício da câmara continuam fechados e o serviço está 
assegurado através de telefone ou meios informáticos. 
 
Informou que os testes realizados aos funcionários dos lares de idosos do Concelho foram 
todos negativos. Serão efetuados segunda vez no lar da Misericórdia de Mora 
 
A autarquia continua a adquirir mais EPI’s para oferecer as nossas entidades.  
 
No que se refere à população idosa continua-mos a contacta-los através do serviço social da 
autarquia. Continuamos, felizmente a não encontrar situações mais complicadas.  
 
O Presidente sublinhou que a população do concelho continua a cumprir com as orientações 
da DGS de manter o recolhimento em casa. 
 
Em relação a situação da freguesia do Couço foi informado que se encontram 14 pessoas 
inficionadas, mas este numero esta estabilizado e não apareceram nos últimos dias novos 
casos. 
 
A autarquia já cancelou alguns eventos nomeadamente: a feira do livro, a feira de Pavia e o 
Festival do Rio. Em relação a outros eventos a autarquia ira acompanhar a situação e poderá a 
sua realização. 
 
A autarquia fez um protocolo de colaboração com a EB,2,3 para por á disposição de 25 
tabletes a alunos do 10º e 11º ano que não tinham material informático. Neste Momento 
foram levantados 24 equipamentos.  
 
A representante do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE fez um resumo das medidas que o 
hospital de Évora têm vindo a implementar em face da pandemia.  
 
Estão a ser iniciadas consultas de diversas especialidades e os blocos operatórios também já 
iniciaram a fazer cirurgias. 
 
Por outro lado o Hospital de Évora fez um protocolo com o Hospital Militar para utilizar as 
instalações deste para consultas externas e ter mais um local para recolha de sangue para 
patologia clinica. 
 
No hospital estão a ser realizadas obras para criar barreiras físicas entre as pessoas e o serviços 
que atendimento a utentes 
 
A representante da U.C.S.P Centro de Saúde informou que o centro de saúde de Mora irá 
começar na 2ª feira a iniciar consultas de algumas especialidades. 
 
No que se refere aos polos nas freguesias eles continuam fechados, mas o serviço de 
enfermagem domiciliário esta assegurado. 
 
 
A Representante do Centro de Saúde de Mora na sequência das vistorias realizadas no dia 20 
de Abril de 2020 no concelho e Mora com o COMPC aos equipamentos de retaguarda para 
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idosos-2ª Linha, apresentou o relatório das referidas vistorias. Mais informou que nas 
conclusões a Autoridade de Saúde entende que “pavilhão gimnodesportivo de Mora tem 
condições aceitáveis e fará todo o sentido otimizar o espaço e os recursos humanos disponíveis 
para poder dar apoio e acolher os Idosos de equipamento de 2ª linha durante um breve espaço 
de tempo, como este equipamento só irá funcionar em caso do equipamento de 1ª linha já não 
ter capacidade de resposta, pensamos que assim podemos de alguma forma garantir as 
condições de acolhimento no concelho Mora”. 
 
O relatório integral será entregue aos membros da comissão como anexo à presente ata. 
 
A representante da Segurança Social informou que os serviços continuam a trabalhar apenas 
por marcação prévia e desde que as pessoas não consigam resolver os seus problemas através 
dos meios alternativos. 
 
Temos constatado um maior numero de pessoas que estão com algumas dificuldades.  
 
O Comandante do posto da GNR de Mora, informou que a GNR de Mora não detetou 
nenhuma situação de desordem da ordem pública.  
 
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. 
 
Foi criada uma linha de apoio “SOS Solidão” – 800 912 920 
 
O Comandante do B.V.Mora apresentou alguma preocupação que a partir do dia 15 de Maio 
não seja possível manter a distância necessária entre os efetivos dos Bombeiros pois será 
iniciada formada uma equipa de emergência para combater os incêndios. Face a esta situação, 
terão que ser alteradas as escalas e com isso não e possível manter as equipas fixas. 
 
2-Diversos 
 
Pelo Presidente da Câmara informou que a autarquia continua a realizar um trabalho de 
informação da população e divulgação dos cuidados que diariamente são necessário ser feito 
para minimizar os efeitos da pandemia.  
 
O Presidente, ainda informou que as cozinheiras da Câmara estão a fazer refeições para 7 
famílias de Mora que têm alunos na idade escolar. 
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 05 de Maio 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. 
 
Em anexo: Relatório 
 
Mora, 30 de Abril de 2020 
 


