
COVID-19
CONTINGÊNCIA 
DIA-A-DIA

01 ABR ‘20

As bandeiras estão a meia haste. É sinal de luto municipal pela primeira morte por covid-19
no concelho. 

Quero que todos os que estão a ler esta mensagem percebam que isto não é daquelas
coisas que só acontecem aos outros.

Que a morte deste nosso concidadão não seja em vão. Para isso, apelo a todos para
que se mantenham em casa. 

É em nossas casas que cumprimos o nosso dever de cidadania.
É em casa que temos de encontrar forças para lutar contra este vírus. 

Sair de casa é um bem precioso. Mas, por favor, compreendam que não há nenhum bem
maior do que a nossa vida.

Quero deixar os meus sentimentos à família e amigos deste nosso concidadão. 
Estamos a viver tempos difíceis e estranhos. 

Hoje é, sem dúvida, um dia difícil. 
Que todos cumpram a sua parte para que o amanhã seja melhor. 

Carlos Carreiras 
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19
PONTO DE SITUAÇÃO

Faleceu ontem, no Hospital de Cascais, a primeiro munícipe vitima da Covid-19. Para 
preservar a identidade, é suficiente referir que era um idoso residente no concelho. 

Em memória deste nosso vizinho, e de todos os portugueses que perderam a vida nesta guerra 
contra um inimigo invisível, foram decretados três dias de luto municipal a partir de hoje, 1 abril. 
Cascais relembra: sair é dar armas ao inimigo; ficar em casa é o primeiro passo para ganhar a 
guerra. 

COVID-19
MAIS 7 TONELADAS DE MATERIAL

Chegaram ontem ao centro logístico de combate à Covid-19 mais 7 toneladas de material de 
proteção individual e equipamentos médicos. Cascais continua a distribuir material pela
 instituições públicas na linha da frente – profissionais de saúde, lares de idosos, forças de 
segurança e de proteção civil – e assim que essa distribuição estiver concluída avançará uma 
segunda fase da operação: dentro das possibilidades, máscaras para todos os lares. 

COVID-19
MEDIDAS EM VIGOR

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS
PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

2 CENTROS DE TRIAGEM COVID-19

2 CENTROS DE APOIO ÀS PESSOAS SEM ABRIGO

5 MILHÕES DE EUROS, PACOTE DE ESTIMULO ECONÓMICO
FUNDO DE EMERGÊNCIA

ENCOMENDA DE MATERIAL MÉDICO

1300 CAMAS PARA QUARENTENA

SUSPENSÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS

CANCELAMENTO DE EVENTOS (PELO MENOS) ATÉ 15 DE ABRIL

MARINA E AERÓDROMO DE CASCAIS ENCERRADOS

EQUIPAMENTOS, PARQUES E BEBEDOUROS ENCERRADOS

CONCESSÕES DE PRAIA ENCERRADAS

ISENÇÃO DE TAXAS PARA OS OPERADORES TURÍSTICO
NOS PRÓXIMOS 6 MESES

LOJAS MUNICIPAIS E LINHA CASCAIS:
FECHO PRESENCIAL, REFORÇO DIGITAL

REFEIÇÕES ESCOLARES: ALMOÇO E LEITE ESCOLARA PARA
QUEM MAIS PRECISE

ESCOLA ABERTA PARA FILHOS DE TRABALHADORES ESPECIAIS

“PORTAS ABERTAS” NOS AUTOCARROS 
ATÉ FIM DE MAIO DE 2020

SUSPENSÃO DAS bIcAs

PRORROGAÇÃO DE PEDIDOS DE LICENCIAMENTO, MULTAS, EXECUÇÕES 
FISCAIS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS POR 15 DIAS - APÓS 15 DIAS

TRABALHO A PARTIR DE CASA: 100% DO SALÁRIO E
100% DO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

COVID-19
CASCAIS DE LUTO 

É uma das marcas bandeira do concelho, um dos símbolos mais conhecidos de Cascais.
Falamos dos Gelados Santini. E ontem, sem quebrar as regras do estado de emergência, foi 
dia de gelado. Dia de Santini. Centenas de gelados foram entregues aos profissionais do
Hospital de Cascais. Mais uma fantástica manifestação de apoio da sociedade civil aos nossos 
médicos, enfermeiros e a todos os trabalhadores do Hospital de Cascais, a linha da frente no 
combate à Covid-19. Cascais saúda a iniciativa dos colaboradores do Santini. 

COVID-19
SOCIEDADE CIVIL RESPONDE 


