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Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 05 de Janeiro 

Acta 
 
Ao quinto dia do mês de Janeiro 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- ZCAP- alojamento Sanitário COVID19 de Mora 
3- 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 
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 

Elsa Rocha 

Célia Ramalho 
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 

Susana Neves 

Vera Pereira 
Técnicas superiores 

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 

Faltou   

Agrupamento de Escolas de Mora 
Vicência Romão Santos Veladas 
Magalhães 

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

 

No momento em que estamos a escrever esta informação há, na comunidade, 47 casos ativos em 

Cabeção (incluindo 28 funcionários da ACSTI), 40 em Pavia (incluindo 4 funcionárias do Lar Santa 

Isabel) e 15 em Mora. 

 

Há mais 33 casos positivos de utentes no Lar da ACSTI, em Cabeção, 5 no Lar Nossa Senhora da 

Purificação de cabeção (que se encontram ainda em Évora) e aguardam-se os resultados dos 

testes laboratoriais para se conhecer a dimensão do Lar de Pavia. 

 

Entretanto, já há a registar 18 óbitos no Lar da ACSTI, em Cabeção, 7 no Lar Nossa Senhora da 

Purificação de Cabeção e 1 no Lar Santa Isabel, em Pavia. 

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. 

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. 

Continua aberto um concurso nacional onde se prevê a contratação de um médico para o nosso 

concelho.   

As Consultas abertas e urgências encontram-se asseguradas, assim como as consultas de 

hipocuagulos, diabético e vacinação. 

 Neste momento o Centro de Saúde tem 3 médicos a que se juntam mais dois ao fim de semana 

para urgências. Será ainda deslocada para Mora uma equipa para fazer a vacinação agora 

programada. 

Em relação aos BV de Mora foi comunicado pelo seu Comandante que os testes que foram 

realizados ao corpo de bombeiros foram todos negativos. O Comandante informou ainda que 

durante os últimos 15 dias já foram efetuados 220 transportes de doentes para o hospital com 

diagnóstico de COVID-19, embora nem todos foram confirmados. 

O comandante informou que as equipas dos Bombeiros começam a ficar com um grau elevado de 

cansaço, muitas vezes, por não haver uma boa ligação entre as várias entidades. 

Vai Iniciar-se a Campanha de vacinação ao pessoal e utentes dos lares.  
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Amanhã começa-se na Unidade de Cuidados Continuados de Mora e no Lar da Santa Casa da 

Misericórdia de Mora e depois de amanhã, a mesma, continuará a ser feita no Lar da Associação 

Protetora da Casa de Repouso dos Reformados de Brotas e no Lar Nossa Senhora da Purificação 

de Cabeção. 

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

nível das urgências (serviço que estão na sua quase capacidade máxima utilizável) quer nas três 

unidades de Covid que já estão a ser reforçadas com uma quarta, quer na UCI. 

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

marcação.  

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. 

A representante do Instituto de Segurança Social deu conta do acompanhamento dos surtos 

ativos no distrito de Évora, com especial incidência no concelho de Mora. Mais informou que, à 

data, encontram-se duas Brigadas de Intervenção Rápida alocadas a ERPI daquele concelho, a 

saber: ASCTI e SCM Pavia. Referiu ainda que se mantêm as visitas conjuntas às estruturas 

residenciais, ao abrigo do Despacho n.º 6876/2020, de 3 de julho, bem como o Programa de 

Testagem Preventiva. 

 

A Direção do Agrupamento de Escolas de Mora informou que foi acionado o Plano de 

Ensino à Distância para os alunos do 3º ciclo e Ensino Secundário até dia 19. 

 

No entanto face à atual situação que se vive no Concelho de Mora, com o aumento dos 
casos positivos de COVID-19 na comunidade, faz com que a CMPC de Mora solicite o 
reforço das medidas já implementadas de modo a reduzir ao minino as possibilidades de 
contágio. 
 
Assim, após um debate entre os membros da comissão foi decidido aprovar uma tomada 
de posição, por maioria, na qual se solicita à Direção Geral dos Estabelecimentos das 
Escolas e à Unidade de Saúde Publica do Alentejo encerramento total do Agrupamento de 
Escolas de Mora (que se anexa á ata). 
 

 2- ZCAP- alojamento Sanitário COVID19 de Mora 

Em relação Ao ZCAP de Mora a Autarquia contratou 10 profissionais cuidadores para ZCAP de 

Mora e foi enviado pela Segurança social uma equipa de cuidadores para apoio ao lar de Cabeção 

(ACSTI). 

Entretanto, 7 utentes do lar de Cabeção (ACSTI) continuam a estar instalados neste equipamento. 

A estes juntaram-se 4 utentes de um lar de Évora e estamos a ser solicitados, para que mais 5 

utentes de outro lar igualmente de Évora, venham a alojar-se para Mora. 
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3-Diversos  

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

A próxima reunião será no dia 12 deJaneiro às 15h, por videoconferência.  

A acta e a Tomada de posição foram enviadas por correio eletrónico a todos os membros da 

Comissão e aprovada por maioria posteriormente pelos membros que participaram na reunião e 

esta disponível no site da autarquia - www.cm-mora.pt.  

Mora, 5 de Janeiro de 2021 

 

 

Anexo 
 

 

Tomada de Posição 
 
 

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Mora, na sua reunião de 5 de Janeiro de 2021, 
decidiu solicitar à Direção Geral dos Estabelecimentos das Escolas e à Unidade de Saúde 
Publica do Alentejo encerramento total do Agrupamento de Escolas de Mora. 
 
A Direção do Agrupamento de Escolas de Mora informou que foi acionado o Plano de 
Ensino à Distância para os alunos do 3º ciclo e Ensino Secundário até dia 19. No dia 20 
retomam as atividades presenciais. 
 
No entanto face à atual situação que se vive no Concelho de Mora, com o aumento dos 
casos positivos de COVID-19 na comunidade, faz com que a CMPC de Mora solicite o 
reforço das medidas já implementadas de modo a reduzir ao minino as possibilidades de 
contágio. 
 
A CNPC analisou o pedido da Direção e da Associação de Pais do Agrupamento e decidiu, 
por maioria, reforçar o pedido já solicitado a estas duas entidades para o encerramento 
de toda a atividade da Escola. 
 
Mora, 5 de Janeiro de 2021 
 

Comissão Municipal de Proteção Civil de Mora   
 


