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Cascalenses,
As previsões dos profissionais de saúde, dos modelos estatísticos e matemáticos, bem como
a aprendizagem que fizemos com os outros países, dizem-nos que o pior da pandemia estará
para chegar.
Em Cascais usamos um principio básico de prudência: preparamo-nos para o pior, esperando
o melhor.
Muitas medidas já saíram do papel e estão ativas no terreno.
Outras, mais complexas, estão ainda pendentes nas autoridades nacionais.
No que depende de nós, entrámos no tempo de combate com artilharia pesada.
Estamos a desinfetar veículos de forças de segurança, emergência, proteção civil, transportes
públicos e táxis.
Fizemos o mesmo com os terminais rodoviários, abrigos, papeleiras e instalações de recolha
de resíduos sólidos urbanos.
Para a semana alargaremos a desinfeção às ruas do concelho. Uma operação em larga escala
para conter a propagação do vírus e manter a comunidade mais segura.
A nossa determinação é também alargada ao cumprimento das disposições legais
da República.
Em articulação com as Forças de Segurança, não pactuaremos com infrações de
estabelecimentos comercias nem com condutas que, de algum modo, ponham em risco
a saúde e segurança pública, bem como a integridade de pessoas ou bens.
Estamos num tempo novo e incerto.
Nenhum de nós estava preparado para ele. Estamos a adaptar-nos.
A exemplar consciência cidadã e cada um de nós está a ajudar-nos nesta batalha.
Cuide de si, dos seus, de todos.
Todos por todos.
Força Cascais.
Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19

PONTO DE SITUAÇÃO

COVID-19
DESINFEÇÃO DE VEÍCULOS

PSP, GNR, SEF, Policia Municipal: no parque municipal da Adroana, equipas especiais passaram
o dia na operação de desinfeção de dezenas de veículos das forças de segurança.
Como muitos outros países e cidades do mundo já experimentaram, a desinfeção dos espaços
públicos, transportes e automóveis é crucial para conter a propagação do vírus.
Com esta ação, Cascais protege os que estão mais expostos na linha da frente e, com isso,
todo o território.

COVID-19
ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO
E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
As operações logísticas para a chegada de material médico e de proteção individual ao nosso
país são pesadíssimas. Por serem comprados ao estrangeiro, estas aquisições envolvem
diversas entidades, internas e externas, têm de cumprir todas as normas europeias, ultrapassar
todas as questões alfandegárias e aduaneiras, e ainda ter transporte especial.
Apesar de algum material já ter chegado ao nosso concelho, a escassez ainda é grande.
Em Cascais, no país e na Europa.
Carlos Carreiras, com os presidentes de Câmara da Área Metropolitana de Lisboa, que também
partilham o mesmo problema, e com o apoio do Governo, pondera fretar um avião especial
para trazer toneladas de material médico e de proteção individual para os cidadãos e
profissionais de diversas áreas.

COVID-19
APOIO A IDOSOS E SEM ABRIGO

Tem sido um enorme sucesso o programa de apoio a seniores nas quatro freguesias do
concelho. São muitos os voluntários a quererem fazer compras ou ir à farmácia no lugar dos
idosos do concelho – relembre-se, o grupo de maior risco de contrair a infeção.
No concelho são mais de 87 voluntários que, por dia, realizam 64 entregas a idosos em
necessidade e atendem 53 chamadas de apoio psicológico e à solidão.
No programa de emergência a pessoas sem abrigo, a funcionar no pavilhão das Escolas
Fernando Lopes Graça (Parede) e Cidadela (Cascais), têm tido cama e comida cerca
de 25 pessoas.

COVID-19
APOIO A IDOSOS E SEM ABRIGO

A Câmara de Cascais e os laboratórios Joaquim Chaves e Germano de Sousa têm os
dois centros de testes prontos para abrir ao público.
Todavia, tal só poderá acontecer quando forem emitidas as normas e procedimentos por
parte do Ministério da Saúde.
Aguardamos que tal aconteça muito em breve.
Até lá, recorde que:

2 Centros: Centro Congressos Estoril e CERCICA – Rua Feliciano Moreira, Rana.
300 testes/dia: máximo capacidade dos dois centros
Prioridade total aos casos sinalizados pelos hospitais e centros de saúde.

COVID-19

MEDIDAS EM VIGOR

2 CENTROS DE TRIAGEM COVID-19

2 CENTROS DE APOIO ÀS PESSOAS SEM ABRIGO

5 MILHÕES DE EUROS, PACOTE DE ESTIMULO ECONÓMICO
FUNDO DE EMERGÊNCIA

ENCOMENDA DE MATERIAL MÉDICO

1000 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

ENCERRAMENTO DOS 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

