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17 ABR ‘20

Cascalenses,

Entrámos ontem numa nova fase do combate à pandemia com uma distribuição massiva de 850 mil 
máscaras por 17 pontos de venda geridos pelas nossas IPSS. 

Quero deixar claro, uma vez mais, que a Câmara não faz negócios com máscaras. Todo o dinheiro 
angariado na disponibilização de máscaras reverte a favor das IPSS que, assim, ganham músculo 
para enfrentar a grave crise social que temos no horizonte. 

Relembro também que cada máscara adquirida numa IPSS tem um custo de 0.70 cêntimos, contra 
os 2€, 3€ e mais que são praticados nos estabelecimentos habituais. 

Muitos têm questionado por que razão não foi feita uma distribuição gratuita. Devo dizer que essa 
era a solução fácil e popular para a Câmara. Mas não era a solução solidária e necessária nestes 
tempos de dificuldade. Outros perguntam por que razão não foram as máscaras entregues nas
caixas do correio. Bom, é simples: há agregados com 5 pessoas e outros com uma pessoa – uma 
distribuição postal não garante igualdade porque uns e outros, muitos ou poucos, receberiam 
sempre 3 máscaras; há pessoas com uma casa e outras com mais casas - logo não há muita justiça 
quando o que tem mais casas poderia receber mais máscaras; e depois há as casas vazias ou
segundas habitações – onde as mascaras ou não teriam utilização ou poderiam ser subtraídas. 

Outros dizem que o sistema de distribuição que montamos promove as filas. Mais uma vez: sendo 
para todos, havendo para todos, estas máscaras cumprem prioritariamente o objetivo de permitirem 
que um dos elementos do agregado familiar possa fazer as suas deslocações em segurança. Não é 
suposto que todo o agregado vá às compras ou à farmácia, da mesma forma que não é suposto que 
todo o agregado vá levantar máscaras. A regra, pelo menos ate dia 1 de maio, ainda é:
FICAR EM CASA.

Por último, isto não significa que não queiramos melhorar continuamente o processo. Queremos. 
Queremos que seja mais ágil e rápido para os cidadãos. Mas, como todos compreenderão, exige-se 
da Câmara controlo deste bem escasso para que ele chegue a todos. 

Este dia 17 de abril fica também marcado pela resposta que estamos a dar na educação, com a
entrega de mais de uma centena de tablets e pontos de acesso à internet aos alunos do ensino 
secundário. Para que ninguém fique para trás no tempo da escola digital. 

A nossa batalha continua. Com trabalho, com esforço e com dedicação à causa pública. 

Bom fim de semana, mesmo nestes tempos especiais em que todos os dias se chamam
segunda-feira. 

Todos por Todos

Força Cascais 
Carlos Carreiras 

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

Para alargar os locais de acesso às mascaras, foi lançado um apelo a outras instituições 
recreativas, desportivas ou de cariz social para aderirem a este programa. E já houve resposta 
por parte de mais de uma centena destas organizações. Recorde-se, todavia, que esta venda 
de máscaras a preços acessíveis (70 cêntimos por unidade) ainda é uma venda condicionada, 
3 máscaras por cidadão, pois convém não perder de vista que estamos em tempo de 
confinamento e a regra é ainda “ficar em casa”. Por esta razão, não podemos desperdiçar nem 
permitir açambarcamentos ao colocá-las, por exemplo, nas caixas de correio de habitações que 
até nem têm utilização permanente, pois muitas são de segunda habitação. 

COVID-19
PROJETO “MÁSCARAS SOLIDÁRIAS”  (II)
CLUBES E ASSOCIAÇÕES JUNTAM-SE A IPSS NO 
REFORÇO DE PONTOS DE VENDA DE MÁSCARAS

COVID-19
DESINFEÇÃO DE RUAS: A ARTILHARIA PESADA 

Passámos a uma nova fase de reforço da campanha de desinfeção do concelho, com a ajuda 
das Associações de Moradores e de todo o Movimento Associativo Recreativo, Cultural e
Desportivo. 

Neste âmbito, decorreu na sede da AMQC - Associação de Moradores da Quinta da Carreira, 
a ação de formação dos voluntários que irão fazer a pulverização dos espaços públicos com 
maior utilização em S. João do Estoril.

Esta iniciativa, que irá ser coordenada pela AMQC, visa complementar o trabalho que a Câmara 
Municipal de Cascais tem vindo a fazer, apertando ainda mais a malha das áreas pulverizadas.

COVID-19
SOCIEDADE CIVIL
IRMÃS SALESIANAS AJUDAM QUEM MAIS PRECISA 

A equipa fantástica das cozinheiras Salesianas Cascais confecionam mais de uma centena de 
refeições por dia. Ajudar e apoiar quem mais precisa é o lema desta iniciativa.
Fez recentemente um mês que estas mulheres extraordinárias começaram a confecionar
refeições. Obrigado irmã Deolinda e a toda a sua equipa.

COVID-19
CASCAIS EMPRESTA 300 TABLETS
A ALUNOS DO SECUNDÁRIO 

Assim que se perspetivou o regresso às aulas, ainda que à distância, o departamento de 
educação da Câmara de Cascais começou a fazer um levantamento sobre as necessidades de 
inclusão digital dos seus alunos. Feito esse estudo, em todos os agrupamentos de escolas, 
chegou-se à conclusão de que seriam necessários 300 tablets e 200 acessos para internet. 
Avaliando os recursos próprios das escolas e os próprios materiais que a autarquia já tinha
fornecido aos estabelecimentos de ensino, Cascais vai suprir as necessidades em falta com 
mais cem tablets novos que já estão a ser entregues aos alunos. 

Quanto ao terceiro ciclo, o nosso levantamento identificou necessidade de 460 computadores 
e 321 hotspots. Estes equipamentos serão, porém, fornecidos pelo Governo Central. 

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL 

O escrutínio e transparência não estão suspensos pelo confinamento. Tão pouco está suspensa 
a capacidade de antecipar as tendências do futuro. Durante uma hora, como já vem sendo
habitual, todas as sextas-feiras, entre as 11h00 e as 12h00, Carlos Carreiras respondeu em direto 
às muitas perguntas que os munícipes foram colocando sobre os mais variados temas. 

COVID-19
SOCIEDADE CIVIL
HOMENAGEM PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

GNR, PSP e Policia Municipal uniram-se para homenagear os profissionais de saúde. A coluna 
de viaturas concentrou-se no Mosteiro dos Jerónimos e passou por vários hospitais da Area 
Metropolitana de Lisboa. Cada força dirigiu-se ao hospital de referência da sua área de
intervenção. A GNR, PSP e Polícia Municipal de Cascais acabaram a tarde a saudar os médicos, 
enfermeiros e restante pessoal de saúde do Hospital de Cascais. 

COVID-19
PROJETO “MÁSCARAS SOLIDÁRIAS”  (I)

De acordo com os dados fornecidos pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS), no primeiro dia de disponibilização de máscaras ao público foram vendidas cerca de
10 mil máscaras. Porque a transparência deste programa é decisiva, todos os dias serão 
disponibilizados dados a todos os cidadãos.

COVID-19
PROJETO “MÁSCARAS SOLIDÁRIAS”  (III)
3 MILHÕES DE MÁSCARAS POR MÊS

Com a possibilidade de, em breve, a vida dos munícipes retomar a normalidade possível,
embora uma forma ainda sujeita a regras e alguns condicionamentos de segurança, para evitar 
novas contaminações irá ser determinante o uso de máscaras nos locais públicos. Nesse
sentido, a Câmara Municipal de Cascais está a trabalhar para ter condições de produzir cerca 
de 3 milhões de máscaras por mês muito em breve. 


