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FAZER DAS TRIPAS CORAÇÃO
Nunca como nos tempos que correm a realidade dos factos nos obrigou a analisar, a estabelecer estratégias, a definir prioridades, a monitorizar a estar permanentemente alerta e se for necessário ter a capacidade, a flexibilidade tácita para reequacionar, para redefinir, para repensar
tudo o que anteriormente foi pensado.
Nunca a realidade foi tão dramática que nos obrigasse a ser tão pragmáticos, ousados e sobretudo a agir sob pressão e a não hesitar nas decisões.
Nunca a realidade foi tão incerta que nos obrigasse a 24 horas por dia, nos 7 dias da semana
a saber escutar, a ouvir opiniões de especialistas, que por sua vez se debatem com situações
inéditas, a escutar as populações e, com bom senso e determinação agir sem demoras.
Esta pandemia criou-nos um estado de guerra e de vigilância permanente. Vivemos o dia-a-dia
com as sirenes de alarme sempre a tocar.
Numa primeira fase do ataque relâmpago do novo corona vírus a preocupação elementar foi a
proteção. Proteger os que nos protegiam. Criar condições para não fazer colapsar os sistemas
de saúde com especial enfâse para o Serviço Nacional de Saúde. Foram batalhas duras e angustiantes que obrigaram a uma disciplina de comportamentos que poucos julgavam possíveis
em Portugal.
Demonstramos que somos gente extraordinária. Quando as condições se apresentam muito
difíceis fazemos das tripas coração, cerramos os dentes, resistimos e seguimos em frente.
Decorridos mais de 6 meses sobre o violento ataque do COVID-19 há novas ameaças no ar.
Depois de um período de reclusão, com a economia, o sistema produtivo- o sangue das nossas veias - parado, em confinamento, com os nossos jovens sem irem às escolas, os efeitos de
retaguarda criaram um rasto de destruição económica e social que se não as enfrentarmos com
ousadia e determinação, o nosso futuro coletivo fica seriamente ameaçado.
Temos de novamente cerrar os dentes, fazer das tripas coração.
Nas últimas 24 horas Portugal registou mais 780 casos de COVID e 6 mortes. São números inquietantes.
Em Cascais nas últimas 24 horas registaram-se mais 14 novos casos que embora sejam inferiores às médias dos dias anteriores não nos deixam margem para descanso.
Segundo o boletim epidemiológico da DGS desta sexta-feira (18 de setembro), no total, desde
que a pandemia começou, registaram-se 67 176 infetados, 45 053 recuperados e 1 894 vítimas
mortais no país. A região com o maior número de infetados nas últimas 24 horas é novamente
Lisboa e Vale do Tejo, que acrescentou 426 novas infeções (54,6% do total diário).
São cifras sinistras que nos obrigam a não baixar os braços, a cerrar os dentes e a fazer das
tripas coração.
Na sequência do contínuo aumento de casos do último mês, o primeiro-ministro convocou, esta
manhã, uma reunião de urgência do gabinete de crise da COVID-19, em São Bento. À saída, António Costa alertou os portugueses para que “a manter-se esta tendência chegaremos aos mil
novos casos por dia certamente na próxima semana” e que depende de cada pessoa contrariar
ao máximo o risco de infeção, seguindo sempre as regras sanitárias.
Não posso estar mais de acordo com esta afirmação do primeiro-ministro. São números inquietantes, são cifras sinistras que nos obrigam a não baixar os braços, a cerrar os dentes e a fazer
das tripas coração.
Esta semana os nossos jovens começaram após um longo período de paragem as aulas presenciais. É uma situação que comporta elevados riscos, mas que é um imperativo nacional. Não
podemos arriscar a ter escolas encerradas. O futuro não nos perdoaria.
Em Cascais fizemos em conjunto com as entidades envolvidas na comunidade educativa; agrupamentos de escolas, direções de estabelecimentos de ensino, autoridade local de saúde, associações de pais, órgãos autárquicos, juntas de freguesia e outros, um esforço de planificação
jamais visto. Debatemos cenários, traçamos metas, definimos regras, alargamos logísticas, com
vista a tornar este desiderato nacional o menos arriscado possível, sabendo no entanto que
nesta guerra não há risco zero.
Há, contudo de salientar que a guerra se ganha nas linhas avançadas – nas trincheiras de combate e neste momento os profissionais de educação, professores e funcionários são a Nova
Linha da Frente, mas também se vence na retaguarda, na prevenção e na segurança contra um
inimigo que nos ameaça seriamente não só ceifando vidas como paralisando a economia e destruindo o nosso modo de vida.
O apelo essencial a esta retaguarda é para pais e encarregados de educação, para todos aqueles com responsabilidade na educação dos nossos jovens.
Cabe-vos informar os jovens dos perigos e dos riscos. Cabe-vos alertar para a necessidade do
uso da máscara em ambientes fechados e na proximidade de locais com elevado número de
pessoas, da necessidade de desinfeção das mãos e da necessidade do distanciamento físico.
Ser jovem é ser ousado e, muitas vezes, ser intransigente. Sejamos ousados no combate à pandemia e sejamos ainda mais intransigentes contra os ditames letais deste vírus.
Façamos das tripas coração!

Carlos Carreiras

COVID-19

PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras acompanhado pelo vereador, com o pelouro da Educação, Frederico Pinho de
Almeida esteve hoje em direto na página do Facebook da Câmara. Durante mais de uma hora os
autarcas responderam às questões dos munícipes com especial incidência na abertura do novo
ano letivo. Devido ao elevado número de interações e de perguntas a sessão que habitualmente
tem a duração de uma hora prolongou-se por quase duas horas e, mesmo assim, um elevado
número de questões ficaram por responder. Face às circunstâncias e às questões levantadas
com a situação relacionadas com a COVID e a abertura do novo ano escolar, o novo direto será
anunciado no decorrer na próxima semana.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL II

Com um elevado fluxo de perguntas e comentários relacionados com a temática da segurança
das escolas, neste início presencial das aulas, o direto de Carlos Carreiras e Frederico Pinho de
Almeida registou, durante o período de direto, perto de 3500 visualizações e mais de 1300
interações. Refira-se que a participação maioritária desta transmissão foram mulheres dos
35 aos 44 anos de idade.

COVID-19
COVID NÚMEROS DE HOJE

Os dados da plataforma da Autoridade de Saúde Local registam que em Cascais, registaram-se,
nas últimas 24 horas, 14 novos casos, passou-se de 1.858 para 1.872.Os recuperados mantiveram-se em 1.596. Em Unidade de Cuidados Intensivos mantêm-se, assim como o número de óbitos
em 65 (índice de mortalidade de (3,47%).
Estes números não permitem baixar os braços mesmo estando a ter acréscimos abaixo dos verificados a nível nacional e regional, mas a situação continua a não estar estável e é expectável
que nas próximas semanas os números dos infetados e dos ainda ativos voltem a subir, nomeadamente com o início do ano escolar e com o regresso de férias, em especial de quem foi para
Espanha. O número de certificados de isolamento profilático emitidos desde o início totalizam
4.745 e o número de pessoas em isolamento subiu para 1.120 (+59).
Devemos todos, cada vez mais, cumprir com a utilização de máscaras, respeitar o distanciamento físico em ambiente social e cumprir com a desinfeção das mãos e não as levar à boca, nariz e
olhos.
TODOS TEMOS DE FAZER UM ESFORÇO PARA NÃO PERDERMOS O QUE ALCANÇÁMOS ATÉ
AGORA. O SUCESSO DA COMUNIDADE DEPENDE DA ATITUDE INDIVIDUAL DE CADA UM.
CASCAIS NÃO É UMA ILHA. ESTAMOS TODOS DEPENDENTES DE TODOS.

COVID-19
DESINFEÇÕES PREVENTIVAS

Desde o passado dia 25 de março, até hoje o Departamento de Limpezas no concelho realizou
com recurso à técnica de nebulização utilizando um desinfetante virucida apropriado
(AEROORGIBAC) em 740 instalações. Foram intervencionadas escolas, instalações municipais
lares das IPSS, lares privados com e sem alvará, creches e outras instalações.

COVID-19
TESTES

No âmbito do programa lançado pelo município de Cascais com vista a proporcionar a toda a população do concelho testes gratuitos, os serviços ViverCascais e MobiCascais, já registaram 75 mil
cidadãos e já se encontram marcados 53 mil testes. Este projeto conta com o apoio da
Fundação Claude e Sofia Marion, bem como a parceria da Roche Diagnósticos, Germano de
Sousa e Joaquim Chaves.

COVID-19
TESTES À COMUNIDADE ESCOLAR

Os níveis de confiança e de segurança são essenciais neste arranque de aulas presenciais
durante a pandemia. Nesse sentido, o município de Cascais tem um programa que já iniciou e
que prevê testar toda a comunidade escolar, professores e auxiliares das escolas do concelho,
um universo de 3 mil profissionais.

COVID-19
MAIS AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA

A Câmara de Cascais cumpre os objetivos determinados pelo Governo em relação ao rácio de
funcionários de ação educativa, não obstante e tendo em conta a necessidade do aumento do
número de horas de funcionamento dos estabelecimentos escolares, o município vai proceder
ao aumento do número destes profissionais. De acordo com o presidente da Câmara serão mais
90 funcionários dos quais 45 poderão entrar em funções no decorrer da próxima semana.

COVID-19
MAIS AUTOCARROS, MAIS QUALIDADE E MAIS SEGURANÇA

Cascais aguarda o visto de Tribunal de Contas para concretizar concurso que terminou no final do
ano passado. Depois de ultrapassarmos todos os obstáculos que foram criados por outros operadores que não se sagraram vencedores do concurso internacional de acordo com as rigorosas
normas da EU, só nos falta aguardar pela decisão do Tribunal de Contas. A concretização deste
objetivo vai permitir que a população de Cascais veja a oferta de transportes coletivos rodoviários
para o dobro. A duplicação do número de autocarros a circular e a diversificação das linhas é fundamental para a melhoria do serviço e uma necessidade de segurança neste período de pandemia.

COVID-19
AUTOCARROS EM CASCAIS ALGUNS DADOS

Cascais representa 7% do total de quilómetros de linhas, em todos os 18 municípios da AML
(Área metropolitana de Lisboa). Em termos de transporte público rodoviário. Cascais conseguiu com este novo contrato um preço de 1,76€ por quilómetro, nos concelhos vizinhos, a única
concorrente e apresentou um preço de 1,95€/Km. Todos os autocarros são novos, com zero
quilómetros e com tecnologia de ponta, wifi, vídeo vigilância e sensores a bordo e os veículos
são da última geração, Euro VI portanto cumprindo todas as normas ambientais.

COVID-19
LAR RESIDENCIAL

Foi assinado o Acordo de Cooperação entre o Instituto de Segurança Social e o Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes (CRID) para que o novo Complexo Social desta instituição
possa entrar em pleno funcionamento e receber os utentes. O acordo hoje celebrado inclui um
lar residencial para 48 cidadãos com deficiência e um centro de atividades ocupacionais com
capacidade para apoiar mais 30 utentes.

COVID-19
FAROL

Esta semana foram instalados nas ruas de Cascais várias miniaturas do Farol de Santa Marta,
um ícone de Cascais desde o século XIX. As réplicas do farol têm apenas 1,5 metros, mas funcionam como telas em branco nas mãos da criatividade de 27 artistas de todas as idades, entre
residentes em Cascais e alunos ou ex-alunos do IADE, em Lisboa. Todos estarão a pintar ao vivo
as suas obras de arte faroleiras, com os mais variados temas e materiais, que podem ser vistas
até 15 de Outubro no Jardim Visconde da Luz, na Avenida Valbom, na Rua Direita, na Avenida
dos Combatentes e na Baía de Cascais e Praça 5 de Outubro.”

COVID-19
CRIAÇÃO DE EMPREGO

Vive em Alcabideche ou S. Domingos de Rana? Saiba que estão em curso candidaturas para o
programa Oportunidade de Financiamento+CO3SOO. São cerca de 590m€ destinados a apoiar
a criação de emprego (projetos de criação de novas empresas e pequenos negócios e projetos
de investimento para a expansão de PME’s existentes) nestas localidades. A próxima sessão de
esclarecimento online, será na quinta-feira, às 11h.
Saiba mais sobre esta oportunidade:
https://fatorc.pt/portfolio-item/co3so_emprego_urbano_gal_fatorc/

COVID-19
O DIA-A-DIA DO BORBOLETÁRIO

Se gosta de borboletas venha conhecer o que acontece nos bastidores do Borboletário situado
no Parque Urbano da Quinta de Rana. Participe nesta Atividade de Natureza que vai decorrer
amanhã, dia 19 de setembro, entre as 10h30 e as 12h00. Participação: 4€
Inscrições: 215 811 750 | atividadesdenatureza@cascaisambiente.pt

COVID-19
NÃO ABANDONE MONOS E CORTES DE JARDIM!

Em Cascais, há um serviço gratuito disponível para a recolha destes resíduos. Basta marcar com
48 horas de antecedência através da Linha Cascais - 800 203 186 ou da App Fix Cascais, que
poderá fazer o download ou utilizar através do site: https://bit.ly/fixcascais
+info: https://bit.ly/Servicos_Ambiente
#TodospeloAmbiente #TodosporCascais

COVID-19
DESCUBRA CASCAIS

Descubra Cascais, conheça cada canto e história da vila de Cascais, numa visita guiada gratuita
pelo centro histórico. Saiba mais no Cascais Visitor Center, através do email
info@visitcascais.com ou telefone 215870256.

COVID-19
CASA SOMMER

Nos dias 19, 20, 26, 27 de setembro e 3 e 4 de outubro (Sábados e Domingos) a Casa Sommer
(Livraria Municipal, núcleo expositivo e o serviço de atendimento do Arquivo Histórico
Municipal), estará encerrada ao público, para montagem da exposição evocativa do
110.º aniversário da República “1910-1926: Cascais durante a I República”, a inaugurar no dia 5
de Outubro de 2020.

COVID-19
ATIVIDADES NATUREZA

Setembro tem o calendário recheado com mais Atividades de Natureza para todos.
Inscrições: 215 811 750 | atividadesnatureza@cascaisambiente.pt

COVID-19
PASSEIO INTERPRETATIVO

Este domingo, dia 20, das 10 às 12h, venha conhecer a flora e a fauna únicas associadas ao sistema dunar Guincho- Crestima e descubra através de um percurso de passadiços, as dunas do
Guincho e as suas características.

COVID-19
ESCOLA DE MÚSICA

Com quatro salas insonorizadas e um pequeno auditório, as novas instalações da Escola de Música Michel Giacometti, no antigo mercado da Amoreira, foram inauguradas, no dia 17 em simultâneo do arranque do novo ano escolar aumentando assim a oferta para o ensino de música no
concelho.

COVID-19
RESTAURAÇÃO DE ÁREAS ARDIDAS

No âmbito do plano de restauração ecológica da área ardida entre a Peninha e a Cresmina,
prosseguem os trabalhos de conservação da natureza. Com recurso a técnicas de engenharia
natural, a equipa de Rangers da Natureza da Cascais Ambiente assegura agora a recuperação
de áreas ardidas na zona do Abano. Alguns exemplos dos trabalhos desenvolvidos são a instalação de barreiras de ramos difusos em vertentes, recorrendo a material lenhoso fogueado, que
contribui para a redução do processo de erosão e promove a fixação de sementes e regeneração natural de flora nativa.

COVID-19

TUDO SOBRE OS TESTES
P&R TESTES
A Câmara de Cascais partilha algumas das perguntas mais frequentes
e as respostas às suas dúvidas
P: O que devo fazer para marcar testes?
R: Se é residente e ainda não tem cartão Viver Cascais, vá a cascais.pt e clique em MobiCascais.
Em “Outros serviços” selecione “Viver Cascais”. Clique em “Peça aqui o seu cartão” e faça
login na sua conta My Cascais ou registe-se na plataforma. Carregue em “Novo Pedido” na área
de Serviços Gratuitidade Transportes e Teste para deteção de anticorpos e resposta imunitária
contra o SARSCoV2. Preencha o formulário e submeta comprovativo de residência: fatura de
água, luz, gás, telefone, documento que comprove o domicílio fiscal, documento comprovativo da composição do agregado familiar emitido pela Autoridade Tributária, entre outros. Em
qualquer caso com antiguidade não superior a 3 meses à data da sua apresentação. Clique em
“Requisitar”. Ser-lhe-á enviado um email a confirmar, ou não, que o seu pedido foi aprovado. A
partir deste momento pode agendar o seu teste ligando para a linha cascais, 800 203 186, de
segunda a sexta entre as 09h00 e as 18h00 ou aguardar que lhe proponham, por email, uma
data para o seu teste. Se já fez registo no Viver Cascais e provou ser residente no concelho de
Cascais, ou seja foi aprovado o pedido de gratuitidade nos transportes de Cascais, a única coisa
que precisa de fazer é ligar para o 800 203 186.

P: Posso marcar teste por email?
R: Sim, se já tiver o pedido aprovado poderá enviar um email para
atendimento.municipal@cm-cascais.pt

P: Tenho familiares idosos ou demasiado jovens para fazerem a marcação.
Posso marcar por eles?

R: Sim. Se também já tiver comprovado a residência do seu agregado familiar, pode agendar
todos os testes de uma única vez.

P: Quanto tempo demoro a receber os resultados do teste?
R: 24 horas. E será enviado por email.
P: O meu registo no Viver Cascais deu erro ou não obtive mail de confirmação. O que fazer?
R: Nessas circunstâncias, por favor verifique a sua caixa de spam ou envie um email para
atendimento.municipal@cm-cascais.pt

P: Os testes pagam-se?
R: NÃO! O teste é gratuito.
P: Então porque me pedem emissão de cartão?
R: A emissão de cartão destina-se apenas aos cidadãos que precisem do passe de transportes
públicos na AML. Para quem quer apenas fazer os testes basta proceder ao comprovativo de
residente.

P: Quantos laboratórios fazem o teste?
R: 18 laboratórios Germano de Sousa e Joaquim Chaves em todo o concelho.
P: Os testes são seguros?
R: Os testes foram desenvolvidos pela ROCHE, uma das maiores farmacêuticas multinacionais,
com tecnologia de ponta. Uma garantia de qualidade. O Governo do Reino Unido encontra-se a
negociar com a Roche a aquisição dos testes que Cascais já recebeu.

P: Quantos testes podem fazer por semana?
R: A capacidade máxima instalada dos laboratórios é de 5 mil testes/semana.
P: Quanto tempo demorará o processo de rastreio de toda a população?
R: Somos 214 mil membros da nossa comunidade. A um ritmo de 5000 testes por semana
levaremos 42 semanas a testar toda a comunidade.

P: Trabalho em Cascais mas não vivo em Cascais. Posso ser testada?
R: Não. Infelizmente nesta fase os testes destinam-se apenas a quem vive em Cascais e faça
comprovativo de morada.

P: Porque não fazer o comprovativo de morada diretamente no laboratório, evitando a espera?
R: Essa metodologia não é viável porque o teste, um ato médico, é feito por marcação prévia.
Acresce que, olhando para o volume de chamadas recebido nas primeiras horas, não poderia
correr-se o risco de criar grandes ajuntamentos na proximidade das unidades clínicas. Por isso
aproveitámos o site que já existia e que já está testado. Desta forma o munícipe terá, a partir da
sua casa, maior autonomia e rapidez ao conseguir inserir os dados sem necessidade de recorrer
ao telefone.

P: Quem é que vai ter acesso aos meus dados?
R: Ninguém. A partir do momento da marcação de teste, todos os resultados são anónimos e
comunicados apenas e só ao utente.

COVID-19

MEDIDAS DE
DESCONFINAMENTO

PROGRAMA DE TESTES DE IMUNIDADE UNIVERSAIS E GRATUITOS

MÁSCARAS GRATUITAS EM TRANSPORTES PÚBLICOS

“CAIXA SOLIDÁRIA DIGITAL”: APP 1=2

REABERTURA DO PAREDÃO, PARQUES, BARRAGEM DO RIO DA MULA
E PRAIAS

PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS NO PAREDÃO

VERÃO NO PARQUE

AERÓDROMO E MARINA: REABERTOS

PROGRAMA DE TESTES A COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO

ATENDIMENTO PRESENCIAL NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – POR MARCAÇÃO

MERCADO DE CASCAIS TAMBÉM AO DOMINGO

ALARGAMENTO TEMPORÁRIO DE ESPLANADAS

REABERTURA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

COVID-19

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
PROGRAMA DE MÁSCARAS ACESSÍVEIS:
1) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS;
2) GRATUITIDADE PARA MAIORES DE 65 E PESSOAS EM FRAGILIDADE
SOCIAL (DESEMPREGADOS) MEDIANTE CONTACTO PRÉVIO COM OS
SERVIÇOS MUNICIPAIS;
3) INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES AUTOMÁTICOS POR TODO O CONCELHO COM
4) MÁSCARAS A UM PREÇO UNITÁRIO DE 0.25€
APP 1=2
PLATAFORMA DIGITAL DE DONATIVOS, UMA “CAIXA SOLIDÁRIA
DIGITAL”, EM QUE O MUNICÍPIO DOBRA TODOS OS CONTRIBUTOS RECEBIDOS.
CANAL TELESCOLA NO INSTAGRAM “O SUCESSO EM CADA ALUNO” É O
PROGRAMA LOCAL DA CÂMARA DE CASCAIS COM EMISSÕES BI-DIÁRIAS
A PARTIR DA SEGUNDA SEMANA DE MAIO. OBJETIVO: GARANTIR QUE
NENHUM ALUNO FICA PARA TRÁS.
PROGRAMA DE TESTES EM LARES OBJETIVO: RASTREAR TODA A
POPULAÇÃO IDOSA DO CONCELHO RESIDENTE EM LARES, BEM COMO
OS PROFISSIONAIS.

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

COVID-19

MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO
PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” – 850 MIL MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS IPSS DO CONCELHO

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE MÁSCARAS NO TERRITÓRIO

TESTES DE IMUNIDADE À POPULAÇÃO

EVENTOS CANCELADOS OU ADIADOS ATÉ AO FINAL DO ANO

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

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

