
 
 

 

                                 
 
 

Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
 

Dia 3 de Abril de 2020 
 

Acta 
 
Aos três dias do mês de abril reuniu a Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Mora através de Videoconferência. 
 
A reunião começou às 10 horas e tendo como de ordem de trabalho: 

1- Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
2- Diversos. 

 
Não estavam ligados, mais uma vez, dois membros permanentes da comissão a Eng.ª Susana 
Neves (representante do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE) e o Dr.º Augusto Santana 
Brito (representante da Autoridade de Saúde). 
 
1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
 
Este ponto começou com a intervenção do Presidente da Câmara que informou que: 
 
- Os serviços do Município no edifício da câmara continuam fechados e o serviço está 
assegurado através de telefone ou meios online. 
 
- A autarquia continuou a desinfeção das principais ruas do Concelho de Mora, incluindo as 
zonas consideradas de maior afluência e de maior utilização por parte de toda a população. 
 
O Presidente sublinhou que desde a última reunião a população do concelho continua a 
cumprir com as orientações da DGS de manter o recolhimento em casa. 
 
A representante da U.C.S.P Centro de Saúde referiu que vai ser instalado um covidário junto ao 
Centro de saúde de Montemor-o-Novo que irá dar apoio aos concelhos de Arraiolos, 
Montemor-o-Novo, Mora, Vendas Novas, na realização de testes para despiste de covid - 19. 
 
Estes testes vão realizar-se só em caso de suspeita da doença e por indicação da linha de saúde 
24, ou pelo médico da respetiva unidade de saúde em que o utente esteja inscrito. 
 
O Coordenador Municipal informou que em base da informação prestada pelo CODS de Évora 
este equipamento ainda não esta instalado e não tem data prevista para começar a funcionar. 



 
No que diz respeito aos serviços de ação social a maioria dos(as) colegas estão a trabalhar em 
regime de teletrabalho. 
  
O atendimento e acompanhamento das famílias são feitos exclusivamente pelo telefone 
garantindo, ao máximo, que ninguém fique desprotegido num momento tão difícil. 
 
O Comandante do posto da GNR de Mora, informou que a GNR de Mora não detetou 
nenhuma situação de desordem da ordem pública. 
  
O Presidente da CM solicitou ao comandante que seja aumentada a vigilância em algumas 
zonas na vila de Mora, nomeadamente a rua 25 de Abril. 
 
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. 
 
No que se refere à população idosa foi informada, a comissão, que já foram contactados 112 
idosos e não foi encontrada nenhuma situação mais complicada. Apenas 4 idosos nos pediram 
alguma informação.  
 
Por este primeiro contacto a nossa população idosa têm tido o acompanhamento das suas 
famílias ou vizinhos. 
 
A comissão decidiu continuar estes contactos regulares e atualizar continuamente a situação 
de cada idoso.  
 
Este trabalho será centralizado pelo Coordenador Municipal de modo a garantir o proteção 
dos dados que a legislação exige. Os contactos serão realizados pelos serviços sociais da 
autarquia. 
 
Em relação aos equipamentos de apoio de primeira linha aos idosos o Presidente da Câmara 
informou a comissão que dois estabelecimentos hoteleiros disponibilizaram as suas instalações 
para o efeito contabilizando cerca de 40 camas.  
 
No que se refere aos apoio ao pessoal de saúde a Câmara era disponibilizar uma casa com a 
capacidade de 9 camas para o efeito. 
 
Nos equipamentos de segunda linha utilizare-mos o Pavilhão Municipal de Desportos.  
 
2-Diversos. 
 
Pelo Presidente da Câmara foi informado que esta a ser realizado um esforço de intensificar a 
informação da população.  
 
Às 11h15m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 8 de Abril 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, 30 de Março de 2020 
 


