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Hoje foi dia de avaliar a nossa capacidade de resposta às pessoas em condição de maior
vulnerabilidade.
Pessoas que estiveram sempre no centro das nossas ações deste o inicio da pandemia em
Portugal.
Começo pelos mais frágeis da nossa sociedade: os sem-abrigo. Montamos em Cascais dois
centros de acolhimento – um na Escola da Cidadela e outro na Escola Fernando Lopes Graça –
nos quais as pessoas sem abrigo têm dormida e comida, para além da sua higiene pessoal.
Em quase duas semanas de operação, temos uma média de 27 pessoas a dormir nos dois
locais, aos quais se soma uma população flutuante de 15 a 20 pessoas que nos procuram pelas
refeições.
Entrando hoje na fase de mitigação, a mais crítica da pandemia, e seguindo as instruções da
DGS, quem entra nos nossos centros já não poderá sair.
Pensamos que, também assim, estamos a contribuir para a saúde pública.
Outro grupo que tem merecido toda a nossa atenção é o dos mais idosos.
A Linha de Apoio sénior que críamos no dia 16 de março, está a servir 237 pessoas nas quatro
freguesias.
É um tremendo sucesso que cumpre atribuir a quem o faz todos os dias. Ás quatro Juntas de
Freguesia, que somaram esforços, e ao corpo de voluntários inexcedíveis.
São eles que, diariamente, levam medicamentos e compras a casa dos idosos do nosso
concelho para que estes se preservem.
Termino com uma palavra de agradecimento e outra de esperança.
Agradecimento: a todos os profissionais da Câmara de Cascais e de todo o setor Social, gente
que está no terreno a garantir o apoio a muitos milhares de cidadãos.
Esperança: entramos na fase mais critica; temos de seguir as instruções da DGS para nos
proteger a nós e aos outros. É fundamental que assim seja. Se o fizermos, vamos conseguir
vencer esta dura batalha.
Frederico Almeida
Vereador
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PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
20T DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
JÁ CÁ ESTÃO
Onze mil quilómetros, um nevão e vários dias depois chegou a Cascais o avião que

transporta as primeiras 20 toneladas de material essencial à luta contra a covid-19.
Máscaras, equipamento de proteção individual e muito outro material médico num total de
1500 caixas foram descarregadas do primeiro avião de material médico a aterrar em Portugal
vindo da China.
O avião de fabrico soviético Ilyushin 76TD aterrou em Lisboa quando pouco passava das 15h
depois de uma viagem de 11.000 km desde a cidade chinesa de Xiamen.
Um voo que ainda incluiu uma escala e um nevão em Moscovo que reteve o cargueiro mais
alguns dias.
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1000 CHAMADAS – LINHA APOIO SÉNIOR

Ao fim de dez dias de operação, a Linha Sénior de apoio à solidão ultrapassou a barreira da
1000 chamadas. Uma resposta social pertinente, que quebra as correntes do isolamento
social num tempo em que o apoio psicológico aos mais idosos é tão ou mais importante do que
o conforto físico na ultrapassagem da crise pandémica.
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PAREDÃO (FINALMENTE) VAZIO

Com patrulhamento da Polícia Municipal, o paredão (Cascais-Poça) e o passeio marítimo (São
João – Carcavelos) esteve hoje vazio depois de vários dias em que os cidadãos se
aglomeraram em grande número, transgredindo o decreto de estado de emergência e as
recomendações da Direção Geral de Saúde. Lembre-se de se proteger a si, aos seus a todos.
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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

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
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

