COVID-19
CONTINGÊNCIA
DIA-A-DIA
18 MAR ‘20

Cascalenses,
Passou mais um dia no combate à pandemia.
Quero agradecer a todos os que cumpriram os seus deveres cívicos – uns nos seus postos de
trabalho, onde são necessários ao país e à comunidade; outros em casa, no recato dos seus
lares, onde o país e a comunidade precisam que estejam.
Tenho recebido inúmeras mensagens de cascalenses a sugerir medidas a tomar pela Câmara
de Cascais.
Agradeço todas elas e a sua genuína preocupação.
Muitas dessas ideias ou propostas já estão a ser trabalhadas há vários dias.
Só ainda não foram comunicadas porque envolvem uma multiplicidade de atores e conjugação
de vontades.
Por mais energia que tenhamos, na vida política não podemos simplesmente carregar num
botão que concretize os nossos desejos. Mas podem ficar tranquilos: fizemos muito e muito
mais está a ser feito para que o combate à pandemia seja o mais eficaz possível.
Essa é, também, a natureza desta folha: dar a conhecer aos cidadãos o que já fizemos e,
sobretudo, o que está a ser feito. Para que ninguém fique para trás. Para que a nossa
comunidade siga mais junta que nunca, apesar da distância social.
Hoje fechamos grandes apoios aos mais frágeis da nossa sociedade: idosos e pessoas em
situação de sem abrigo.
Força e esperança para todos nós,
Carlos Carreiras

COVID-19

MEDIDAS DO DIA
Todas as medidas necessárias serão implementadas para estarmos um passo à frente no
combate à pandemia” Estes princípios de ação veiculados pelo Presidente da Câmara, Carlos
Carreiras, traduzem-se numa série de novas medidas que, em alguns casos, respondem a apelos
da comunidade médica e das autoridades nacionais.

COVID-19
CRIADOS DOIS CENTROS DE RASTREIO
MARCAÇÃO PRÉVIA
No âmbito das medidas tomadas para contenção da propagação do #covid19, informamos que,
a pedido da ARS de Lisboa e Vale do Tejo o Presidente da Câmara de Cascais decidiu instalar e
abrir dois locais dedicados ao diagnóstico laboratorial para rastrear, se necessário, toda a
população do município.
A cargo da rede de laboratórios Germano de Sousa e a Joaquim Chaves, os testes serão
gratuitos para a população (os custos são suportados pelo Serviço Nacional de Saúde e
pelo município) e prestados mediante marcação prévia (contacto a divulgar em breve). “Para
não haver grandes aglomerados”, alerta Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de
Cascais, as pessoas serão sujeitas a um rastreio à chegada.
O rastreio permitirá perceber quem tem critérios para o diagnóstico laboratorial,
nomeadamente, se tem sintomas da doença provocada pelo #covid-19, e se esteve em contacto
com alguém infetado. Só nesses casos será efetuado o diagnóstico laboratorial. Nos casos em
que houver necessidade de quarentena, foram já criadas 1000 camas.
Locais:
CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL, para residentes nas freguesias de Cascais-Estoril
e Alcabideche
CERCICA - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS (Complexo de Rana) para residentes nas freguesias de Carcavelos-Parede
e S. Domingos de Rana

COVID-19
LINHA DE APOIO SÉNIOR

Linha de Apoio para atender munícipes com 65 e + anos que estejam em isolamento voluntário.
Assim, aqueles que precisam de ir à farmácia, fazer pequenas compras ou apenas se sintam sós,
podem contar com um apoio adicional. É preciso que se protejam dado ser a população

mais velha e com outras doenças associadas aquela que se encontra mais vulnerável
perante o Covid-19. Importante: Esta não é uma linha para questões de saúde.
Para situações de saúde contacte a linha Saúde 24 – 808 24 24 24.
Para garantir a proximidade geográfica, cada freguesia tem os seus próprios números de
contacto. Ligue se precisar, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00. Nós estamos aqui.

CASCAIS E ESTORIL
Apoio psicológico 910 016 046 | 910 017 923
Apoio serviços (farmácia, supermercado, Correios…) 968 772 739

ALCABIDECHE
Apoio psicológico 910 007 742 | 910 026 270
Apoio serviços (farmácia, supermercado, Correios…) 214 603 212

CARCAVELOS/PAREDE
Apoio psicológico 910 026 662 | 910 026 282
Apoio serviços (farmácia, supermercado, Correios…) 214 586 730 | 214 586 739

SÃO DOMINGOS RANA
Apoio psicológico 910 027 872 | 910 026 896
Apoio serviços (farmácia, supermercado, Correios...) 214 549 190

COVID-19
APOIO SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO
DE SEM ABRIGO
No âmbito das medidas tomadas para contenção da propagação do #covid19, informamos que
foram criados dois espaços de acolhimento temporário para as pessoas em situação de sem
abrigo. Estes espaços vão funcionar 24 horas já a partir das 16h00 de dia 18.03.2020
para disponibilizar não só um local de pernoita mas também abrigo durante o dia, para
minimizar possível risco de propagação do Covid-19. Nestes espaços vai ser disponibilizada
alimentação e haverá acesso a balneários para cuidados de higiene pessoal.
Locais:
FREGUESIAS DE CASCAIS/ESTORIL E ALCABIDECHE, Pavilhão da Escola Secundária da
Cidadela
FREGUESIAS DE CARCAVELOS/PAREDE E SÃO DOMINGOS DE RANA, Pavilhão da Escola
Secundária Fernando Lopes Graça

COVID-19
REFORÇO DAS CAMAS PARA INFETADOS
PARA UM TOTAL DE 1300
São vários os equipamentos municipais ou do sector social e associativo que foram colocados
ao dispor da comunidade para recolher pessoas infetadas com o coronavírus. A autarquia, que
tinha já conseguido mobilizar mil camas, aumentou a dotação total do concelho para
1300 camas.

COVID-19
ALOJAMENTO PARA PROFISSIONAIS
DE SAÚDE EM HOTÉIS
Temos de tratar dos que tratam de nós. Na linha da frente no combate à pandemia, os
profissionais de saúde são obrigados a isolar-se das suas famílias para evitar contágio.
A Câmara de Cascais e os hoteleiros do concelho encontraram uma solução nestes tempos de
dificuldade e os profissionais de saúde do Hospital de Cascais e dos ACES Cascais: podem
pernoitar num hotel do concelho.

COVID-19
CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE EMERGÊNCIA DE
5 MILHÕES DE EUROS
Por ter contas sólidas e robustas, a Câmara tem agora condições para fazer investimentos
avultados para dotar o concelho de capacidade de combate à pandemia.
Ainda assim, para que em cima da crise de saúde pública não surja uma crise financeira e
económica, o Presidente da Câmara decidiu criar um fundo de emergência de 5 milhões de
euros. Estaremos assim mais reforçados para combater a contingência.

COVID-19

MEDIDAS EM VIGOR
CASCAIS TEM DE 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.
Encomenda de material médico: máscaras, fatos e ventiladores.
1.000 camas para quarentena
Cancelamento de eventos (pelo menos) até 15 de abril
Marina e Aeródromo de Cascais encerrados
Equipamentos, Parques e Bebedouros Encerrados
Suspensão das obras municipais
Suspensão dos parquímetro em todo o concelho
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
Fundo de emergência
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

