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Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 23 de Novembro 

Acta 
 
Ao vigésimo terceiro dia do mês de Novembro reuniu a Comissão Municipal de Emergência de 
Proteção Civil de Mora através de Videoconferência. 
 
A reunião começou às 15h00m 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 

Nuno Viana 1º Sargento 
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 
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 Dr.º Joaquim 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 Estado de Emergência entrou em vigor no 9 de Novembro 

O Plano Municipal de Emergência e proteção Civil continua ativado.  

 

O Conselho de Ministros de dia 20 de Novembro classificou o Concelho de Mora como de “de 

risco muito elevado”, o que veio aumentar as restrições relativamente ao nosso concelho, 

nomeadamente: 

 Sábados, domingos e feriados de 1 e 8 dez: 

- Proibição de circulação na via pública e encerramento de estabelecimentos comerciais entre 

as 13h e as 5h;  

Vésperas de feriado (30 nov. e 7 dez): 

- Encerramento dos estabelecimentos comerciais a partir das 15h; 

 

Antes de entrar na análise do concelho todos os membros da comissão deram as boas vindas 

ao novo Comandante da GNR Comandante Posto Territorial de Mora. 

O Presidente da Câmara fez um ponto de situação no nosso concelho em relação á pandemia.  

Neste momento temos o registo de 29 casos confirmados em Cabeção (21 utentes do Lar 

Nossa Senhora da Purificação, 2 trabalhadores e 6 membros da população), 8 casos na 

Malarranha, 4 em Pavia e um em Mora ligado com os casos da Malarranha. 

Os utentes do lar encontram-se na sua totalidade em umas estruturas de apoio de retaguarda 

(EAR) em Évora. 

Não se consegue, com exatidão, saber ao certo o número de pessoas confinadas porque as 

listas de confinamento estão muito desatualizadas pela entidade de saúde. 

Na sequência da decisão da comissão foi solicitada a uma comissão distrital para visitar as 

instalações do Pavilhão Municipal de exposições para verificar da possibilidade de ai se instalar 

uma Zonas de Concentração e Apoio à População no âmbito do COVID-19 (ZCAP). Após a visita 

o local foi aprovado para o efeito, pelo que a autarquia em colaboração com as diferentes 

entidades, que estão a intervir na gestão da pandemia, começaram a instalar a referida zona. 

O diretor do Agrupamento de Escolas de Mora, informou que as três turmas que estavam 

confinadas já voltaram a escola e à sua actividade normal. 

Em relação ao Centro de Saúde de Mora a situação contínua preocupante. Continua a falta de 

médicos e as freguesias só tem apoio a alguns serviços de enfermagem. 

Entretanto foi aberto um concurso nacional onde se prevê a contratação de um médico para o 

nosso concelho.   
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Em relação ao hospital de Évora a situação vai ficando com uma situação preocupante, quer ao 

nível das urgência ( serviço que estas na sua quase capacidade máxima utilizada) quer nas duas 

unidades de UCI que já foram reforçadas com mais duas camas porque se encontravam co a 

lotação totalmente ocupada. 

Pelo Comandante dos BVM foi informado que sua entidade efetuou durante os últimos dias 

mais de 50 transportes de doentes, quer no apoio aos utentes do lar quer a doentes com 

alguns sintomas de COVID-19. 

Todos os serviços da autarquia continuam abertos ao público, e fazemos o controlo de todas 

as pessoas que vêm aos serviços da autarquia.  

Os serviços administrativos da Junta freguesia de Mora continuam abertos, ainda que por 

marcação.  

Os cemitérios em todas as freguesias estarão abertos com as normas á muito implementadas e 

adaptados às normas que estão vigentes no concelho. Assim os cemitérios nos fins-de-semana 

e feriados são fechados às 12h e 30m. 

O comandante da GNR que a falta das listas atualizadas de confinamento torna o trabalho 

desta entidade muito dificultado. 

A representante do Instituto de Segurança Social informou que em relação ao serviço de 

atendimento geral não houve qualquer alteração; continua a fazer-se à porta fechada através 

de marcação prévia.  

O atendimento de ação social não está a fazer atendimentos presenciais a não ser que surja 

algum caso muito grave que tenha de ser resolvido no imediato. Estão a ser tratados todos os 

assuntos através dos meios alternativos para que ninguém fique desprotegido. 3  

2-Diversos  

Às 17h00m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara  

A próxima reunião será no dia 3 de Dezembro às 15h, 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, 23 de Novembro de 2020 

 

 
 

 


