
Foi assinado no dia 
21 de janeiro um proto-
colo entre o Município 
de Mora e a Associação 
Humanitária dos BV Mora 
que permitirá a criação 
de uma Equipa de Inter-
venção Permanente (EIP). 
Esta equipa será com-
posta por cinco elemen-
tos e irá funcionar de 
segunda a sexta, colma-
tando uma necessidade 
identificada por parte 
do Comando e Direção 
dos Bombeiros que é a 
capacidade de resposta 
urgente em dias de se-
mana. Assim, os BV Mora 
ficam prontos a acorrer 

a qualquer situação de 
urgência e emergência 
que se registe no Muni-
cípio de Mora.

A criação destas 
Equipas tem acontecido 
um pouco por todo o país 
existindo já mais de 500. 
Trata-se de uma aposta 
do Governo no reforço 
da resposta profissio-
nal permanente para 
fazer face a riscos de 
proteção civil.

A criação da EIP é 
uma das medidas propos-
tas no programa eleito-
ral do Partido Socialis-
ta, eleito nas últimas 
eleições autárquicas. O 

ato formal da assina-
tura deste protocolo é 
o primeiro passo para a 
concretização da refe-
rida proposta.

Para o Município de 
Mora a existência de 
uma EIP no Concelho é 

em tudo uma forma de 
contribuir para a ope-
racionalização dos Bom-
beiros locais, assim 
como para a prestação 
de um serviço de socor-
ro de qualidade a toda a 
população.

Município assina protocolo
com Bombeiros Voluntários de Mora
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HÁ 100 DIAS NA FRENTE DOS DESTINOS DO CONCELHO

Em causa Está a criação dE uma Equipa 
dE intErvEnção pErmanEntE (Eip)

Câmara muniCipal reuniu

Com Centro Distrital

Do instituto De segurança soCial

A Presidente da Câ-
mara Municipal de Mora, 
Paula Chuço, reuniu com 
o Diretor do Centro Dis-
trital do Instituto de 
Segurança Social, José 
Domingos Ramalho.

Na reunião foram 
tratados assuntos re-
lacionados com a ques-
tão da transferência de 
competências da área da 
Ação Social e a possibi-
lidade de ser criada uma 
Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) 
no Concelho de Mora.

Para além destes pon-
tos essenciais, foi abor-
dado o Plano de Recupe-
ração e Resiliência das 
autarquias locais igual-
mente para a Ação Social, 
que no seu raio de ação 
prevê a implementação de 
um conjunto de reformas 
e investimentos destina-
dos a repor o crescimen-
to económico sustentado 
de todo o país.

O QUE FIZEMOS?
 Realizámos a 1ª Reunião Ordinária de Câmara do mandato 

de 2021-2025 no dia 21 de Outubro;

 Apoiámos e divulgámos iniciativas das associações e 

coletividades do Concelho;

 Realizámos Exposições no Centro Cultural de Cabeção e 

Casa Museu Manuel Ribeiro de Pavia;

 Estivémos representados pelo Vereador António Ferreira 

no RePeople Conference 2021;

 Lançámos e organizámos os “Concertos de Outono”, no 

Museu Interativo do Megalitismo;

 Realizámos reuniões com os restaurantes com objetivo de 

realizar a Mostra Gastronómica da Caça. Evento que aconteceu 

entre novembro e dezembro, nos restaurantes aderentes;

 Assegurámos todas as atividades da CMMora: Escola de 

Natação, Escola de Dança e Escola de Música;

 Mantivémos a Campanha Solidária de Esterilização de 

animais de companhia, até ao final do ano;

 Estivémos presentes na Plataforma Supra Concelhia do 

Alentejo, através da Presidente do Munícipio, Paula Chuço;

 Apoiámos entidades e instituições na instalação ou subs-

tituição iluminação no posto da GNR e Centro Paroquial;

 Atrubuímos subsídios ao Agrupamento de Escolas de 

Mora, para aquisição de material;

 Colocámos em todas as Freguesias, e na localidade de 

Malarranha, Árvores de Natal Solidárias, para recolha de 

tampas de plástico;

 Organizámos as “Músicas de Natal na Igreja”, com a parti-

cipação de todos os Grupos de Cantares do Concelho;

 Alterámos a designação dos pelouros, de forma a atualizar 

para uma nova realidade;

 Proporcionámos a todas as crianças do Pré-Escolar e 1º 

Ciclo do Concelho e respetiva comunidade escolar um teatro 

de Natal;

 Estivémos presentes na toma de posse dos Órgão Sociais 

da Associação Humanitária dos BVMora;

 Marcámos presença no Concurso de Doçaria do Grupo 

Musical Paviense;

 Aprovámos um orçamento camarário superior a 8 milhões 

de euros;

 Oferecemos cabazes de Natal a todos os funcionários do 

Município de Mora;

 Oferecemos perús a todos os lares de idosos do Concelho;

 Restruturámos a oferta formativa da Universidade Sé-

nior, abrimos isncrições e arrancámos com as aulas;

 Aprovámos um novo mapa de pessoal para o ano 2022;

 Demos o primeiro passo naquela que será a definição da 

Estratégia Local de Habitação para o nosso Concelho;

 Colocámos focos no Largo dos Combatentes da Grande 

Guerra, em Pavia, para permitir destacar e valorizar a Anta-

-Capela e a Casa Museu Manuel Ribeiro de Pavia;

 Divulgámos a disponibilidade do aluguer de espaços, má-

quinas e equipamentos;

 Reforçámos o talude da Pista de Atletismo de Pavia;

 Equipámos a Malarranha com um oleão;

 Fizémos trabalhos de manutenção no edifício da ARPIMora 

e Oficina da Criança;

 Recebemos os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude

 Participámos no Programa “cascas Solidárias”

DURANTE ESTES 100 DIAS
REALIZÁMOS VÁRIAS REUNIÕES:

 Bombeiros Voluntários de Mora;

 GNR; 

 ADRAL;

 Associação de Regantes;

 USCP de Mora;

 Presidente do Conselho Diretivo da ARS Alentejo;

 Diretora Executiva do ACES Alentejo;

 Conselho Local de Ação Social da Rede Social de Mora 

(CLAS);

 DGEST e o Agrupamento de Escolas de Mora;

 Diretor do Museu Nacional de Arqueologia.

Câmara muniCipal isenta pagamentos de: 
IMI PARA TODOS OS BOMBEIROS. O Município de 
Mora entende que a atribuição deste incentivo é 
uma forma de reconhecer a importância da ativi-
dade desenvolvida voluntariamente, tratando-se 
de um serviço público de extrema importância em 
todas as suas vertentes.

RENDAS DOS ESPAÇOS MUNICIPAIS. Esta isenção 
tem efeito até 31 de março do presente ano e 
abrange espaços como as lojas do Mercado Muni-
cipal, o Cafelítico, o Bar do Parque Ecológico do 
Gameiro e as Casas de Romarias em Brotas.

TAXAS DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE ESPA-
ÇOS PÚBLICOS. Esta medida foi aprovada por una-
nimidade em reunião de Câmara e produz efeito 
durante todo o ano de 2022.

TAXA DE DERRAMA PARA NOVAS EMPRESAS. 
Esta isenção terá uma duração de cinco anos, des-
tinada a sujeitos passivos que instalem na Zona 
Industrial de Mora, uma unidade empresarial e/ou 
industrial e que, ao mesmo tempo, criem e mante-
nham cinco postos de trabalho, durante a vigência 
do primeiro benefício mencionado.

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha



A Presidente da Câ-
mara Municipal de Mora, 
Paula Chuço, reuniu com 
a Presidente do Conse-
lho Diretivo da Admi-
nistração Regional de 
Saúde (ARS) Alentejo, a 
Doutora Maria Filomena 
Mendes e com o Provedor 
da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Mora, Dr. 
Caldas de Almeida. Esta 
reunião teve como gran-
de objetivo analisar e 
avaliar o atual estado 

da Saúde no Município 
de Mora, uma das gran-
des preocupações deste 
Executivo.

Como é sabido, um dos 
maiores problemas do 
Município de Mora é a 
dificuldade em assegu-
rar Médicos de Família 
e, por sua vez, a difi-
culdade dos Munícipes 

das nossas Freguesias 
em terem acesso aos 
mesmos. Nesse sentido, 
esta reunião focou na 
carência de Médicos de 
Família e abordou es-
tratégias de fixação 
para os mesmos e solu-
ções imediatas para re-
solver o assunto.

Desta importante re-

união ficou ainda a ga-
rantia da ARS Alentejo 
de que, em colaboração 
com a Autarquia e com 
a SCM Mora, a urgência 
da Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizado 
(UCSP) de Mora, no pe-
ríodo noturno, irá con-
tinuar aberta.

Estiveram ainda pre-
sentes na reunião a 
Diretora Executiva do 
Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) do Alen-
tejo Central, Dra. Maria 
do Céu Canhão, a Adjun-
ta do Gabinete de Apoio 
à Presidência, Helena 
Pinto, o Vice-Provedor 
da SCM de Mora, José Ma-
riano, e a Vogal da SCM 
de Mora, Fernanda Biléu.

Perante um aumento de casos Covid-19 des-
de novembro do ano passado, realizámos tes-
tagens aos funcionários da Autarquia várias 
vezes e disponibilizámos Casas Abertas para 
testagem em massa da população, em todas as 
Freguesias.

Promovemos uma campanha digital para a 
sensibilização da prevenção do COVID e lan-
çamos todas as semanas o ponto da situção 
relativamente aos casos de Covid-19 no Con-
celho.

Realizámos a recolha do lixo porta-a-
-porta aos infetados e em confinamento.

Relativamente à vacinação contra a Co-
vid-19, disponibilizámos o espaço para o 
Centro de Vacinação, alguns funcionários 
e trabalhámos em parceria com as juntas de 
freguesia para assegurar o transporte dos 
utentes.

A Câmara Municipal de 
Mora está a intervencio-
nar a zona do Açude do 
Gameiro. Estes trabalhos 
visam o desassoreamento 
do local e a limpeza da 
área do areal balnear, de 
forma a criar um espaço 
com condições para uma 

futura zona balnear.
É objetivo do Município 

iniciar o processo de lega-
lização do espaço, de modo 
a que nas próximas épocas 
balneares, possa oferecer 
mais qualidade neste ex-
celente recurso do Parque 
Ecológico do Gameiro.

Executivo reúne com presidentes
da ARS Alentejo e SCM Mora

NAS OBRAS ESTAMOS

garantir médico

dE familia a todos 
os munícipEs

é uma prEocupação 
dEstE ExEcutivo

Em rElação à Covid-19
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RealizaR a inteRvenção no açude do GameiRo

A Câmara Municipal de 
Mora procedeu à manuten-
ção exterior do edifício 
que alberga a ARPI Mora e 
a Oficina da Criança.

Os trabalhos tiveram 
como objetivo a lavagem e 
pintura das paredes exte-
riores.

Este tipo de manuten-
ção é importante, uma vez 
que os edifícios dão lugar 
a serviços utilizados pela 
população em geral, sendo 
por isso importante dotá-
-los de todas as condições 
para uma utilização de 
qualidade.

manutenção exteRioR do edifício da aRPim
e da oficina da cRiança

Esta passadeira está 
no ponto onde o trânsito 
e o fluxo de peões é no-
toriamente mais elevado. 
Se por um lado é impor-
tante garantir a quali-
dade das acessibilidades 
e a segurança de quem se 

desloca o pé, por outro 
lado é igualmente impor-
tante que os equipamen-
tos existentes propor-
cionem uma mobilidade 
segura e eficaz para quem 
se deslocar os diversos 
meios de transporte.

ReduziR a elevação de PassadeiRas

EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

Folha de MORA 
TENhA NOvIDADEs DO MUNICÍPIO A CADA DUAs sEMANAs...

Lançámos
a página oficial 

do Instagram

tEstámos os funcionários da autarquia, 
rEalizámos casas abErtas,

promovEmos campanhas dE sEnsibilização

E apoiámos a vacinação

#NOsNOssOsMUsEUs:
#MUSEUMEGALITIS-
MOMORA. Renovámos o 
protocolo existente com 
o Museu Nacional de 
Arqueologia, mantendo 
assim as relações ins-
titucionais, bem como a 
cedência de peças. Reali-
zámos uma visita ao Cro-
meleque das Fontainhas e 
ao Alinhamento de Têra.

# FLUVIÁRIOMORA . 
Promovemos a iniciativa 
“O Rio vai à Escola”, no 
âmbito do projeto LIFE 
ÁGUEDA. O qual tem 
como objetivo alertar 
para a problemática da 
preservação dos recur-
sos. Estivemos presentes 
com este trabalhona es-
cola de Sever do Vouga.

Estamos a trabalhar 
na Estratégia Local 

de Habitação
ConCeber uma estratégia loCal de Habita-

ção (elH) permitirá ao muniCípio ConCorrer 
a Fundos Comunitários e dentro deste âmbito, 

objetivamente, intervir no domínio da Habitação 
orientando todas as ações para o bem-estar e 

qualidade de vida da população. para além disso, 
depois de aprovada, a estratégia loCal de Habita-
ção será um instrumento que aCresCentará valor 
ao desenvolvimento geral do ConCelHo, à Coesão 

do território, à promoção da Competitividade e, 
não menos importante, à vida em Comunidade.


