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19 MAR ‘20

Cascalenses,

Obrigado a todos pelo comportamento cívico exemplar. 
Precisamos de manter a calma e a serenidade em casa. Essa é a melhor vacina para o vírus.
Do ponto de vista do processo político, estamos a entrar numa segunda fase da nossa ação.
Primeiro antecipámos, estudámos, avaliámos e implementámos medidas.
Agora estamos no tempo de fazer; de as consolidar e implementar para que sirvam
efetivamente as pessoas. 
Muitas as nossas medidas foram imediatas. Outras levam mais tempo a ganhar forma.
Mas, apesar das tremendas operações logísticas que envolvem, já estão a tomar forma. 
O Programa de Apoio aos Sem Abrigo já está a funcionar e com sucesso nos Pavilhões das
Escolas da Cidadela e da Fernando Lopes Graça. 
Constatando que muitos sem abrigo tinham animais, adaptamos o programa de apoio. Com a 
Associação São Francisco de Assis, estamos a recolher os animais para salvar estas vidas que 
também importam muito neste tempo de dificuldade.
Os Centros de Testes ao Covid-19 são uma realidade. Estarão a funcionar muito em breve. É 
preciso que todos tenham consciência clara de como vai funcionar para, nesta primeira fase, 
deixarmos os Centros para quem realmente precisa. Apelo à calma e compreensão de todos.
Estamos a trabalhar nos nossos pilares orçamentais e económico.  Toda a despesa no plano de 
combate a covid-19 (medidas que já implementamos e outras que ainda vamos implementar), 
somados aos apoios sociais de emergência e à alteração do quadro macroeconómico, terão
um impacto estimado de 60 milhões de euros no nosso orçamento.
Precisamos de finanças sólidas para combater esta crise. 
Em Cascais ninguém fica para trás. 
E porque hoje é dia 19 de Março, uma mensagem de esperança e força a todos os Pais de
Cascais: mais do que nunca, as nossas famílias e a nossa comunidade precisa de nós.
Força Cascais! 

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19
PONTO DE SITUAÇÃO

COVID-19
CENTROS TRIAGEM COVID-19

Os dois centros de triagem ao Covid-19, uma reposta da Câmara de Cascais e dos Laboratórios 
Germano de Sousa e Joaquim Chaves ao SNS, terão capacidade diária total para 300 testes. 
A Câmara de Cascais e os seus parceiros estão a trabalhar em contra-relógio para que os
centros abram no mais curto espaço de tempo possível. Informaremos todos os cidadãos
quando for possível avançar uma data correta.
Os procedimentos de acesso estão a ser ultimados e, numa primeira fase, o acesso é feito
do seguinte modo: 

1  Rastreio nos Centros de Saúde

2  Prescrição pelos Centros de Saúde

3  Pessoas rastreadas nos Centros de Saúde com prescrição têm prioridade para realizar teste

4  Dois centros de testes: Centro de Congressos do Estoril (para a população de Alcabideche, 

Cascais e Estoril); CERCICA, Rua Feliciano Moreira, Rana (para as populações de Carcavelos, 

Parede e São Domingos de Rana)

A Câmara de Cascais apela, por isso, à calma, serenidade e responsabilidade dos seus cidadãos. 
Para que num primeiro momento seja dada prioridade a quem precisa.

COVID-19
EQUIPA CASCAIS NA LINHA DA FRENTE

São muitos os trabalhadores da Câmara de Cascais que estão nas ruas ou nos edifícios
municipais a trabalhar para que Cascais se mantenha limpo, seguro e a funcionar no apoio
aos cidadãos. 
Hoje mostramos-lhe os nossos colegas que estão a desinfetar ruas, paragens de transportes
públicos e autocarros. A luta ao Covid-19 também passa por eles.

COVID-19
CENTROS DE APOIO ÀS PESSOAS SEM ABRIGO 

No Pavilhão da Escola da Cidadela (Cascais) e no Pavilhão da Escola Fernando Lopes Graça 
(Parede) já há utentes a beneficiar deste apoio extraordinário em tempo de crise.

Cama, higiene e refeição quente é proporcionada às pessoas em situação de sem-abrigo.  

COVID-19
PACOTE DE ESTIMULO ECONÓMICO

Ontem o Governo da República anunciou uma série de medidas de estimulo económico
para as empresas. 
Seguimos essas medidas com atenção e acompanhamo-las. 
A nossa vontade é a de ir ainda mais longe. E, dentro do que a lei permitir, reforçar do ponto de 
vista local os apoios às famílias e empresas, por exemplo ao nível dos consumos de água,
eletricidade e gás.

COVID-19
MEDIDAS EM VIGOR

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

Como resposta complementar, e percebendo que muitas pessoas na condição de sem abrigo 
têm animais de companhia, a Câmara de Cascais criou uma resposta de acolhimento com a 
Associação São Francisco de Assis. 

ENCOMENDA DE MATERIAL MÉDICO

1000 CAMAS PARA QUARENTENA

SUSPENSÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS

FUNDO DE EMERGÊNCIA

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

ENCERRAMENTO DOS BARES ÀS 21H00

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


