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Reunião 

 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 2 de Junho de 2020 

Acta 
 
Aos dois dias do mês de junho 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 
Técnica Superior 

Justificou a sua falta 
em trabalho 

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 
Justificou a sua falta 
em trabalho 

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 
 
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora continua ativo. 
 
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 2020-2025 foi aprovado pela 
Autoridade de Emergência e Proteção Civil. Agora será discutido e aprovado em Assembleia 
Municipal e publicado em DR. 
 
Os serviços do Município no edifício da câmara foram abertos mas estão a funcionar com 
atendimento controlado. Só os serviços de água continuam a trabalhar em espelho. 
 
Reabriu o Posto de turismo. 
 
O Fluviário e o Museu Megalítico continuaram fechados, estando a abertura previstas para 
meados de junho.   
 
A autarquia continua a adquirir mais EPI’s para oferecer as nossas entidades e distribuir 
mascaras pela população.  
 
Foram realizados testes COVID na pré-escola, oficina da criança e ATL da misericórdia. Foram 
todos negativos 
 
A representante do Hospital do Espírito Santo de Évora, informou que foram aumentadas as 
consultas de presenciais. O hospital contínua de uma forma faseada  e retomar a sua 
actividade normal. 
 
As visitas aos internados não são ainda autorizadas. 
 
Já estão em funcionamento 13 gabinetes de consulta externa no Quartel-General (junto ao 
Teatro Garcia de Resende) e um posto de colheita de sangue.  
 
Estão igualmente a funcionar 4 postos de colheita de sangue para Patologia clinica no Hospital 
Militar e um serviço de internamento de Medicina.  
 
A representante da U.C.S.P Centro de Saúde, informou que o centro de saúde de aumentou o 
número de consultas de saúde infantil, saúde materna e diabéticos descompensados. 
 
O Extensão do Centro de Saúde de Pavia ira inicial as consultas na próxima semana, em relação 
as extensões de Cabeção e Brotas irão iniciar as consultas no fim deste mês.  
 
O serviço de enfermagem domiciliário continua a  estar assegurado. 
 
A representante da Segurança Social informou que não se registaram grandes alterações no 
que diz respeito ao atendimento presencial que continua a fazer-se apenas por marcação no 
atendimento geral; a ação social continua sem fazer atendimento presencial mas fazendo o 
devido acompanhamento social através dos meios alternativos que temos ao dispor e 
em regime de teletrabalho,(semana sim semana não). 
 
Nas últimas duas semanas não tem havido problemas de maior; aparentemente está tudo a 
correr dentro da normalidade. 
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O Diretor do Agrupamento de Escolas de Mora informou que a partir de 2ª feira reabriu as 
aulas presenciais do 11º e 12º ano na Escola C+S de Mora. 
 
O Comandante do posto da GNR de Mora informou que a GNR de Mora não detetou nenhuma 
situação de desordem da ordem pública no fim-de-semana.  
 
 O Comandante dos B.V.Mora informou que no dia 15 foi iniciado o período dos incêndios 
rurais para o qual 5 membros estão em alerta permanente. 
 
Pelo representante das Junta de Freguesia, informou que os serviços administrativos da das 
juntas estão a iniciar o o atendimento presencial . 
 
Os cemitérios já se encontram abertos ao público, havendo no entanto normas a cumprir. 
 
 
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.  
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 16 de junho às 10h, por videoconferência.  
 
A convocatória será enviada na próxima semana. 
 
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, 02 de Junho de 2020 
 


