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Cascalenses,
Arranca amanhã a grande operação de distribuição de máscaras pela população de Cascais através
de 17 IPSS das quatro freguesias do concelho.
É uma medida importante para garantir a segurança do maior número.
Queria, todavia, deixar algumas ideias importantes.
Temos neste momento 850 mil mascaras e mais 1 milhão em stock. Há máscaras para todos os
cidadãos do concelho. Mas é importante explicar que a ideia de disponibilizar estas máscaras
através das IPSS não pretende que, de um dia para o outro, toda a gente vá para a rua comprar
máscaras. Não. A ideia é que haja pelo menos um dos elementos de cada agregado familiar com
máscaras para as deslocações essenciais (supermercado, farmácia ou até trabalho). Relembremos o
essencial: as regras de confinamento domiciliário e isolamento social continuam em vigor. Pelo
menos até ao final do mês. É por isso que não permitimos que haja pessoas a comprar máscaras
para todo o agregado familiar – desde logo porque a regra, para todos os cidadãos, é ficar em casa.
As máscaras não mudam isso. As máscaras não alteram a necessidade de isolamento social. O que
as máscaras alteram é a segurança adicional do membro da família que tem, por razões de força
maior, de se expôr no espaço público.
Este é o nosso racional nesta primeira fase. Contudo, teremos mais 1 milhão de máscaras para
distribuir durante este mês. O estado de emergência durará, previsivelmente, até às 24h00 de dia
1 de maio. A partir daí espera-se, a normalidade possível será reposta. E aí sim, com o regresso das
pessoas às ruas, teremos máscaras a preços ainda mais baixos e ainda em maior número.
Mais: acrescentaremos a estas medidas produção própria do concelho que fará descer o preço das
máscaras. Ensinaremos as pessoas a preparar as suas próprias máscaras em casa num “faça você
mesmo” e equiparemos o território com máquinas de venda automática.
Perguntam-me alguns cidadãos se a Câmara não podia pura e simplesmente ter dado as máscaras
diretamente às pessoas. Podia. Até era uma medida mais popular. Mas, pergunto: é o que aconselha
a prudência e a solidariedade da comunidade? Não, não é. Como todos sabemos, há uma grande
crise a formar-se no horizonte. Uma crise social de grande magnitude. Amanhã, como ontem, são
as IPSS que estão na linha da frente a apoiar quem mais precisa, a proporcionar a dignidade na
dificuldade.
Ao doar as máscaras às IPSS, que apoiam tantos e tantos milhares de nossos concidadãos
necessitados, Cascais permite que estas organizações tenham condições para enfrentar a crise.
Em resumo: um custo mínimo para cada um de nós que compra máscaras (pelo menos 50% abaixo
do preço do mercado) tem um benefício máximo para os mais frágeis da sociedade.
Em Cascais somos mesmo Todos por todos e comprar as máscaras às IPSS é uma medida fiel a
esse princípio: ajudar quem ajuda – e, sobretudo, quem vai ser chamado a ajudar muitíssimo num
horizonte próximo.
Por tudo o que foi dito, não há razões para regateio, não há razões para açambarcamentos.
Cascais tem dado lições extraordinárias de civismo e responsabilidade social.
Tenho a certeza de que continuaremos a demonstrar esses valores a nós próprios e ao país.
Todos por todos!
Força Cascais
Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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850 MIL AGORA, UM MILHÃO EM BREVE

Começa amanhã o programa “Máscaras Acessíveis”. São 850 mil nesta primeira fase. Serão mais
de 1 milhão dentro em breve. As máscaras estarão nas 17 IPSS do concelho que fazem parte do
programa máscaras acessíveis e terão um custo unitário de 0.70 cêntimos. A Câmara de Cascais
relembra que a recomendação de confinamento domiciliário continua em vigor pelo que estas
máscaras, destinando-se a todos, devem ser entendidas pelos cidadãos como um meio de
defesa e proteção para as pessoas responsáveis pelas deslocações essenciais nos agregados
familiares. Quem não faz deslocações essenciais deve manter-se em casa. Esta é apenas a
primeira fase de distribuição. Até ao final do Estado de Emergência, Cascais terá coberto a
necessidade de todos os cidadãos. Não há, por isso, motivos para corridas às Instituições.
Consulte os locais de venda por freguesia no site da Câmara Municipal de Cascais.
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CIDADÃOS ENTRAM NO COMBATE ATIVO
À PANDEMIA

Iniciou hoje a formação para os voluntários das coletividades, associações, clubes e restantes
forças vivas do concelho, que se disponibilizaram para se juntarem à autarquia no processo de
desinfeção do território.
A sessão teórica, que decorreu esta manhã no CRIARTE, em Carcavelos, contou com cerca de
80 participantes, divididos por duas turmas, que ficaram a conhecer a regras de segurança a
adotar e a forma de atuação no terreno. Projeto que reúne equipas multidisciplinares da
Câmara de Cascais, contou com a presença dos vereadores Joana Balsemão, Frederico Nunes e
Nuno Piteira Lopes, que considerou este esforço dos cidadãos “decisivo para debelar o covid-19
em todos os lugares do concelho”.
As sessões práticas arrancaram durante esta tarde e decorrerão até ao final da próxima
semana, tendo cada entidade uma formação específica no seu local de ação.

COVID-19
CASCAIS AVALIA PREVALÊNCIA DA COVID-19 NO
MUNICÍPIO COM VAGA DE TESTES A MORADORES

O estudo piloto levado a cabo pela Câmara Municipal de Cascais começou na segunda-feira.
Numa primeira fase, seis equipas compostas por paramédicos e profissionais da autarquia estão
a testar entre 400 e 500 moradores, para avaliar a prevalência da Covid-19 no concelho e o
nível de imunidade existente. O teste, capaz de fazer o despiste em dez minutos, é realizado
com uma amostra de sangue e apresenta um nível de fiabilidade de 98,6%.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Amanhã, quinta-feira, entre as 11h00 e as 12h00, Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara
Municipal de Cascais, responde em direto às perguntas dos cidadãos. O tema será a evolução
da pandemia no concelho de Cascais e os testes de imunidade. Não perca, na página do
Facebook da CMC.

COVID-19
273 INFETADOS

Segundo os dados da Direção Geral de saúde, atualizados às 11 horas de 15/4, e que reportam
às 24h00 do dia anterior, registavam-se, no concelho de Cascais 273 cidadãos infetados com o
COVID-19. O crescimento de casos continua em números muito marginais em Cascais. Apenas
1%. Mas todos os números são grandes, por mais pequenos que sejam. Porque atrás de
números há pessoas e vidas. Não podemos desmobilizar.
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SOCIEDADE CIVIL
VISIT CASCAIS, STAY HOME

Face aos tempos conturbados em que vivemos, o setor do turismo foi dos mais afetados.
Seja de lazer ou negócios, as viagens foram adiadas ou canceladas. Porque as nossas belezas
naturais, a nossa arquitetura e cultura continuará aqui para ser vivida depois da pandemia,
quem não parou foi o Turismo de Cascais. Há um novo vídeo “Visit Cascais” que foi ontem
lançado no Youtube. A peça de comunicação parte de uma campanha internacional nas redes
sociais, apela a que as pessoas que continuem a sonhar com Cascais… desde casa.
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MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS
PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS
CRIÁMOS UM FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA SUPERIOR
A 5 MILHÕES DE EUROS

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

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA
AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

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
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MEDIDAS EM VIGOR

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

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

