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CONTINGÊNCIA 
DIA-A-DIA

14 ABR ‘20

Cascalenses,

Estamos prestes a iniciar a uma grande operação de distribuição de máscaras de proteção
individual pelos cidadãos do concelho. São 850 mil nesta primeira fase. Serão mais de 1 milhão
dentro em breve.  
A partir de quinta-feira, as máscaras estarão nas 17 IPSS do concelho que fazem parte do programa 
“Máscaras Acessíveis” e terão um custo unitário de 0.70 cêntimos.

Mas esta é só mais uma etapa de um longo processo que começou no início de Março. 

Começámos pelo fornecimento a todos os que estão na primeira linha e, como tal, mais expostos a 
serem contaminados e a contaminarem a comunidade. E, claro, não esquecemos os nossos idosos e 
os lares que, para muitos, são casa. 
Fornecemos todos os precisavam de material quando não o havia em Portugal, fossem essas 
entidades/Instituições de responsabilidade da Câmara Municipal, do Governo Central ou até de
privados. Fretamos os primeiros aviões. Preparámo-nos. Ajudámos. 

O país está mais preparado. E agora que o Governo garantiu o abastecimento desses materiais,
recomenda-se que as instituições e entidades que dependem do Estado Central passem a requerer 
o fornecimento desses equipamentos de proteção individual (EPI) às suas tutelas governamentais.
Também os privados deverão assegurar as suas necessidades no mercado, agora que os
movimentos especulativos vão desaparecer e os seus fornecedores dispõem de quantidades 
suficientes de EPI. Iremos comunicar um conjunto de fornecedores a quem os privados podem
recorrer.

Como todos podem compreender, a Câmara Municipal de Cascais não poderá garantir o
fornecimento por tempo indeterminado, sobretudo agora que o País e o Governo dispõem já de 
EPI em quantidades suficientes conforme já foi comunicado.
Assim, passamos a prever mais duas frentes, mais duas fases:

Fase 1 - Até ao fim do estado de Emergência, que se prevê que dure até às 24h00 do próximo dia
1 de Maio, iremos disponibilizar máscaras com restrições de quantidade e a um preço abaixo dos
praticados pelo mercado, preços que se situam pelo menos 50% abaixo do praticado hoje em dia. 
O objetivo é que as pessoas se mantenham em casa mas que haja um membro do agregado familiar 
que se possa deslocar com propósito de adquirir os bens e serviços absolutamente necessários.
Relembramos que se continua a recomendar restrições à circulação. A abertura e a normalidade 
serão faseadas. 
Fase 2 - Estamos a preparar-nos para que a partir das 00h00 de dia 2 de Maio possamos distribuir 
máscaras de forma generalizada a preços mais baixos do que os 0.70 cêntimos, já que serão
necessárias mais máscaras e, em muitos casos, a pessoas que precisam de mais de que uma
máscara por dia. Para além de passarmos a ter produção própria, lançaremos também uma 
campanha de “faça você mesmo” e para a qual iremos dar toda a informação necessária aos 
cidadãos, incluindo os materiais recomendados pelo Infarmed. Promoveremos, também, respostas 
comunitárias.

Nestas duas fases, apelamos a uma utilização segura mas também racional. Por favor, vamos evitar 
o açambarcamento.

Só assim poderemos retomar a atividade normal e reiniciar o desenvolvimento económico,
minorando os efeitos e a intensidade das necessidades do apoio social.
Continuarão a ser tempos exigentes. Temos de continuar a agir com rigor, com espírito resiliente e 
responsabilidade de cidadania. De fase em fase, de batalha em batalha, vamos ganhar esta Guerra 
em que todos estamos mobilizados.

Vamos vencer.

Todos Por Todos. Força Cascais

Carlos Carreiras 
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19
PONTO DE SITUAÇÃO

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

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

CRIÁMOS UM FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA SUPERIOR
A 5 MILHÕES DE EUROS

COVID-19
MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS

PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS

PACOTE SOCIAL ÁGUA: SUBSÍDIO MUNICIPAL DE 1 MILHÃO DE EUROS AOS 
CONSUMOS DOS ESCALÕES MAIS BAIXOS; REDUÇÃO DAS TARIFAS RSU 
PARA FAMÍLIAS; CONGELAMENTO DE TARIFAS EM 2020 E 2021;
POUPANÇA MÉDIA ANUAL DE 12% PARA AGREGADOS FAMILIARES

AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA

ISENTAMOS PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

ISENTAMOS TAXAS RSU PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE
ENCERRARAM A SUA ATIVIDADE - COM CONSUMO INFERIOR A 3 METROS 
CÚBICOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES

LANÇÁMOS UMA LINHA DE ATENDIMENTO GRATUITO, EM ESTREITA
ARTICULAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CASCAIS E COM
A NOVA BUSINESS SCHOOL OF ECONOMICS, PARA ESCLARECER TODAS
AS DÚVIDAS SOBRE AS POLÍTICAS NACIONAIS E LOCAIS

APP “COMPRE AGORA, GANHE DEPOIS”. EM PARCERIA COM O CEIIA
 PAGAQUI, AECC E NOVA SBE, FOI DESENVOLVIDA UMA APLICAÇÃO QUE 
FAZ A LIGAÇÃO ENTRE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E AS PESSOAS: 
HOJE COMPRAMOS, AGENDAMOS, MARCAMOS; AMANHÃ USUFRUÍMOS DOS 
PRODUTOS OU DOS SERVIÇOS DESSAS EMPRESAS. #COVID19

GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO, TENDO COMO PARCEIROS DE
CONHECIMENTO A NOVA SBE, A DELOITTE E A DNA

A imunologista Maria de Sousa morreu esta terça-feira, vítima do COVID-19. A professora
emérita da Universidade do Porto morreu esta noite no Hospital de São José, em Lisboa,
A investigadora tinha 81 anos e ficou conhecida pelo estudo da migração organizada dos
linfócitos.

O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, manifesta o seu profundo pesar 
pelo desaparecimento da Prof. Emérita Maria de Sousa, sem cuja colaboração empenhada não 
teria sido possível lançar e desenvolver o projeto do Centro de Estudos das Relações entre Arte 
e Ciência que, num futuro próximo, ficará sedeado na Casa Reynaldo dos Santos e Irene Quilhó 
dos Santos, na Parede.”

Por despacho o presidente do município decreto luto municipal de três dias.

A partir de quinta-feira, a Câmara Municipal de Cascais vai fornecer 850 mil máscaras de 
proteção individual a IPSS’s, que, por sua vez, as disponibilizarão aos cidadãos a um preço de 
0.70 cêntimos por unidade. 

O programa visa atingir três objetivos: o primeiro é dotar todos os cidadãos dos meios de 
proteção; o segunde é quebrar os preços especulativos; finalmente, apoiar as IPSS e o setor 
social, precioso no combate à Codiv-19. 

Para evitar açambarcamentos foram definidas algumas regras para a aquisição. Assim, os 
cidadãos devem dirigir-se a uma das 17 IPSS. Aí chegado cada pessoa terá direito a comprar 
3 máscaras, por semana. Para tal deverá apresentar um comprovativo de morada e o número 
de identificação fiscal. Os maiores de 65 anos e grupos de risco podem fazer-se representar. 
Todavia, quem o fizer deverá sempre, obrigatoriamente, apresentar a identificação do 
beneficiário e do comprador. Os maiores de 65 anos podem igualmente recorrer aos voluntários 
e à “Linha de Apoio Sénior” da Câmara de Cascais e Juntas de Freguesia. 

O horário para a compra das máscaras será entre as 9 e as 17 horas nas instituições referidas.
Para que a utilização das máscaras seja a correta, estas terão as instruções de uso na 
embalagem.

COVID-19
PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” 

COVID-19
LUTO DE TRÊS DIAS  

COVID-19
PRIMEIRA REMESSA DOS 30 MIL TESTES 
COMEÇAM A CHEGAR A CASCAIS 

Continuam a chegar voos com materiais médicos e de proteção contra a pandemia do
COVID-19 adquiridos pela Câmara Municipal de Cascais. O Boeing 777 da Ethiopian Airlines 
procedente da cidade chinesa de Guangzhou e que fez escala em Addis Abeba, aterrou hoje, 
ao princípio da manhã, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa e trouxe perto de 5 mil
testes dos 30 mil que o município de Cascais encomendou. Para além destes testes o avião 
trouxe mais 20 toneladas de equipamentos como máscaras, luvas, gel desinfetante, batas e 
outros. 

COVID-19
CÂMARA EQUIPA ALUNOS DO SECUNDÁRIO
PARA ENSINO À DISTÂNCIA 

Um levantamento feito pelos 11 diretores dos agrupamentos escolares de Cascais detetaram 
que 194 alunos do ensino secundário (10º ao 12º ano) não possuem computadores ou outro tipo 
de equipamentos que lhes permitam aceder ao ensino à distância neste terceiro período do ano 
letivo. Para resolver esta situação o vereador Frederico Pinho de Almeida vereador da Câmara 
Municipal de Cascais garantiu que a autarquia irá fornecer equipamentos informáticos, em
regime de empréstimo, para que os alunos do ensino secundário (10º ao 12º ano) possam
aceder como os demais as novas formulações de ensino à distância. 

COVID-19
CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO 

Pelo Centro de Acolhimento Temporário destinado á população sem-abrigo do concelho já 
passaram 108 pessoas, cinco das quais de outros concelhos. Nesses locais foram servidos
1033 almoços, 1117 jantares e registados 756 banhos e 815 dormidas.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL:
EM DIRETO COM OS MUNÍCIPES 

Na sequência dos diretos na página do Facebook da Câmara Municipal de Cascais, hoje foi a 
vez do vereador Frederico Pinho de Almeida estar com os nossos concidadãos a responder a 
todas as questões sobre a abertura do terceiro período do ano letivo e os apoios sociais.
Durante a hora de emissão em direto foram alcançadas 10198 pessoas.

COVID-19
VICE-PRESIDENTE FALA SOBRE SITUAÇÃO
E EVOLUÇÃO DO COVID-19 

Na próxima quinta-feira, 16/4, entre as 11h e o meio-dia, será a vez do vice-presidente do
município de Cascais, Miguel Pinto Luz, falar no já habitual espaço de democracia digital,
a página do Facebook da Câmara Municipal. Miguel Pinto Luz irá revelar os últimos dados sobre
o quadro e evolução do COVID-19 no concelho, com base nos testes entretanto realizados.

COVID-19
3 MIL TESTES 

Nos centros de rastreio ao COVID-19 de Cascais, no Estoril e em São Domingos de Rana, já 
foram realizados 3.177, com 2.974 de amostras validadas. A percentagem de cidadãos infetados 
foi de 9,4%. Cascais tem uma das mais baixas taxas de incidência da doença no país.


