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Arrancou em Cascais a operação de desinfeção dos espaços públicos em larga escala. 
Começamos por papeleiras, ecopontos e mobiliário urbano (abrigos, paragens de autocarro
e outros). Depois higienizamos os transportes públicos, os automóveis das forças de segurança
e proteção civil e os táxis.
Agora, com uma vasta equipa e muitos recursos envolvidos, avançamos para as desinfeções 
massivas em grandes espaços exteriores e das ruas do concelho. 
Começámos por onde devíamos: pelo Hospital de Cascais e por todos os equipamentos de 
saúde pública do concelho. 
Os nossos esforços serão colocados em todas as ruas, para que todo o concelho, de lés a lés, 
seja objeto desta sanitização. 
Estas operações de desinfeção em massa são essenciais para travarmos a progressão do vírus, 
sobretudo nos lugares mais movimentados. É por esses que começamos.
Estamos num momento em que nos sentimos preocupados e ansiosos. A solidariedade é um 
bom antidoto para ambos. 
Temos recebido muitas demonstrações de força e solidariedade do concelho, de indivíduos, 
associações e empresas. 

A Câmara de Cascais também dá o exemplo unindo esforços de todas as suas unidades
orgânicas e, neste caso em particular, de duas peças fundamentais: a Cascais Ambiente e a 
Cascais Próxima juntaram esforços no combate à pandemia, na operação de hoje e em tantas 
outras ao longo dos últimos dias. 

Todos por Todos.
Força Cascais 

Joana Balsemão
Vereadora 

COVID-19
PONTO DE SITUAÇÃO

COVID-19
ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS VALE 1,5M€ 

Como ontem aqui foi noticiado, sob proposta do executivo municipal e votação unânime na 
reunião de Câmara, foi aprovada uma isenção excecional de seis meses de pagamento de taxas 
municipais para comércio e serviços. Como explica o vereador Nuno Piteira Lopes, a medida 
pretende “ajudar a alavancar a economia do concelho” e “aliviar no imediato o enorme
estrangulamento financeiro que as empresas de Cascais estão sujeitas”, bem como “salvar os 
milhares de postos de trabalho” em risco.

A medida deixa ficar 1.5 milhões de euros nos cofres das PME’s do Concelho até setembro. 

COVID-19
PRESIDENTE VISITA HOSPITAL DE CASCAIS 

O Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, visitou ontem o Hospital de Cascais. 
No âmbito de uma operação de desinfeção do espaço público, Carlos Carreiras foi recebido 
pelo administrador do Hospital, Vasco Pereira, tendo tido oportunidade de reforçar ainda mais 
a cooperação entre as duas entidades no combate ao Covid-19.

“Estamos a cooperar para travar esta pandemia. Em breve receberemos mais material para
ajudar os profissionais de saúde. Não pouparemos esforços” sinalizou o presidente da
Câmara. 
Carlos Carreira deixou ainda uma palavra de “agradecimento e homenagem” a todos os
profissionais de saúde. 

COVID-19
APOIO A CRIANÇAS NÃO PÁRA

Não há escola para nenhum aluno do concelho. Mas as refeições providenciadas pela Câmara 
Municipal de Cascais nas escolas públicas de pré-escolar e primeiro ciclo continuam a ser
distribuídas pelos alunos que mais precisam. 

Uma resposta social liderada pelo Vereador Frederico Almeida que justifica assim a medida. 
“Para muitas crianças do escalão A e B, o almoço da escola é a única refeição completa do dia. 
É importante manter isso.” 

Desde que o Governo decretou o encerramento das escolas, foram distribuídas em sistema 
de take-away uma média de 250 refeições diárias.

“Queremos minimizar os males das condições atípicas e extremas que vivemos”, conclui
Frederico Almeida. 

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

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

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

COVID-19
INTERDIÇÃO DO PAREDÃO 

Por reiterada falta de cumprimento das normas que se devem observar no contexto de estado 
de emergência, e para garantir a segurança do maior número possível de pessoas, a Câmara
de Cascais decidiu encerrar por tempo indeterminado o Paredão (Cascais-Poça) e
o passeio marítimo São João-Carcavelos.


