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Cascalenses,
Estamos em guerra contra um inimigo que não escolhe raças, credos, ou estratos sociais.
É um inimigo de todos. Comum e invisível.
Como num exército, para combater este inimigo comum cada um tem de fazer a sua
parte.
A parte que cabe a cada um dos cidadãos é ficar em casa. A cidadania responsável é a
melhor vacina contra a pandemia.
A parte que cabe ao município é fazer tudo o que está ao seu alcance para combater a
pandemia.
Nesta newsletter, que hoje iniciamos e que iremos manter até que a situação o justifique,
daremos nota a todos os cascalenses do que estamos a fazer para sermos mais
resilientes.
Fique em Casa.
Proteja-se a si, aos seus e todos.
Força e esperança para todos nós,
Carlos Carreiras

COVID-19

MEDIDAS DO DIA
Liderado por Carlos Carreiras, e em múltiplas reuniões, o Executivo municipal toma várias
decisões todos os dias. A situação é mutável e exige adaptação constante e ação vigorosa.
Estas são as últimas medidas implementadas no combate à crise.

COVID-19
ENCOMENDA DE MATERIAL MÉDICO

Cascais a par com a cidade do Porto vai receber ventiladores, para serem usados em casos
mais agudos de infeção por Covid-19. Produzidos na cidade de Shenzhen, com certificado europeu, os ventiladores chegarão a Cascais por via de uma ação conjunta entre Carlos Carreiras
e Rui Moreira, respetivamente presidentes das Câmaras Municipais de Cascais e do Porto. A
importação dos equipamentos de saúde que serão usados nos Hospitais Cascais e de São João,
contou com a intervenção de Alexis Tam, chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau
em Lisboa e Bruxelas.
Paralelamente, numa outra encomenda de material médico, a Câmara Municipal de Cascais vai
ainda adquirir :

300.000 Máscaras cirúrgicas 10.000 Luvas 1500 Fatos especiais de proteção
Gel desinfetante para suprir as necessidades

COVID-19
1.000 CAMAS PARA QUARENTENA

No âmbito das medidas tomadas pela CM Cascais para contenção da propagação do
#covid19, informamos que estamos a dotar o concelho com mais de 1.000 camas para
quarentena. Esta medida conta conta mobilização do sector social, económico e associativo de
todo o concelho. Entidades como a CERCICA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Cascais, CRID - Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes,
assim como Pavilhões Desportivos e outros Equipamentos Sociais estão a ser colocados ao
serviço da saúde para responder à eventual necessidade de mais camas para impedir o avanço
da propagação do Covid-19.

COVID-19
SUSPENSÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS

No âmbito das diversas decisões tomadas pela Câmara Municipal de Cascais, por forma a
precaver a propagação do COVID-19, todas as obras em curso no Município de Cascais serão
suspensas por tempo indeterminado. A medida em causa resulta da necessidade de garantir
a segurança de todos, munícipes e colaboradores da CMC, mas também para promover o
conforto de todos aqueles que já estão em casa como medida de prevenção. As obras serão,
por isso, suspensas com efeito imediato, sendo garantido o acesso a moradores e o respeito
das condições de segurança. Para o Vereador Nuno Piteira Lopes, detentor do pelouro obras
públicas, “esta é uma decisão que tinha de ser tomada. Os munícipes e os nossos colegas
merecem toda a proteção possível”, e conclui dizendo que “a autarquia tomará todas as
medidas necessárias para mitigar a propagação da COVID-19 e conta com a, indispensável,
colaboração de todos no cumprimento das regras estipuladas”. As obras no concelho voltarão
à normalidade quando a situação relativa ao COVID-19 estiver estabilizada e a segurança de
todos assegurada.

COVID-19
SUSPENSÃO DOS PARQUÍMETROS EM TODO
O CONCELHO
No âmbito das medidas tomadas pela CM Cascais para contenção da propagação do
#covid19, o estacionamento tarifado de duração limitada, parquímetros, foi suspenso em todo o
concelho por tempo indeterminado. Aqueles que pelas atividades que desenvolvem não podem
ficar em casa podem assim beneficiar desta medida.

COVID-19
FUNDO DE EMERGÊNCIA

As equipas do Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Cascais estão a estudar a
criação de um Fundo de Emergência para fazer face a todas as medidas de contingência já
adotadas e outras que seja necessário adotar neste quadro especial de contingência.

COVID-19

MEDIDAS EM VIGOR
Cascais tem tentado estar sempre um passo à frente da crise. Proteger as pessoas é a
prioridade. Em Cascais ninguém ficará para trás. Todas as medidas necessárias serão tomadas,
mesmo que num primeiro momento possam parecer alarmistas. Estas são as medidas já em
vigor no concelho para dar luta ao Covid-19.
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 turísticos nos próximos 6 meses
Lojas Municipais e Linha Cascais: fecho presencial, reforço digital
Refeições Escolares: almoço e leite escolar para quem mais precise
Escola aberta para filhos dos trabalhadores especiais
“Portas Abertas” nos autocarros até ao fim de maio 2020
Suspensão das Bicas
Prorrogação de pedidos de licenciamento, multas, execuções fiscais, documentos
administrativos por 15 dias - após 15 de abril
Encerramento de bares às 21h00
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

