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Esta é uma mensagem para as famílias e para as empresas em Cascais. Tudo começa nas
pessoas não é um mero slogan: é uma missão para a Câmara de Cascais.
Estamos no meio de uma tempestade que ninguém previa. Os decisores políticos têm de atuar
duas frentes: a frente da saúde pública e a frente económica.
Quanto à frente da saúde pública, que é essencialmente protetora das pessoas e das famílias,
eis um balanço do que já fizemos:
Montamos uma mega operação de testes ao Covid-19 em dois centros – coordenados com
autoridades nacionais de saúde.
Protegemos as pessoas, sobretudo as das instituições na linha da frente, com encomendas
em massa de máscaras, luvas e ventiladores que já estão a ser distribuidos.
Temos 1300 camas de retaguarda para os infetados.
Avançámos com desinfeção de ruas e espaços públicos.
Reforçámos a fiscalização no território.
Criámos dois centros para pessoas sem-abrigo, e o nosso programa não esqueceu o
acolhimento dos seus animais.
Com as Juntas de Freguesia, foi lançado há duas semanas o programa de apoio aos idosos,
em que voluntários jovens auxiliam os mais velhos nas compras e medicamentos.
Os filhos dos trabalhadores de serviços essenciais têm escolas de acolhimento
Com a nossa hotelaria, criamos resposta em hotéis para o pessoal de saúde que não quer
ou não pode dormir nas suas casas.
Alargámos a gratuitidade nos transportes públicos até fim de Maio e deixámos de cobrar
nos parquímetros.
Colocamos dois mil trabalhadores em teletrabalho.
Criámos um Fundo de emergência superior a 5 milhões de euros.
Tudo isto são medidas para defender as pessoas e apoiar as famílias.
Mas esta crise não é apenas uma crise de saúde pública. Há um contágio à economia
que urge atacar.
Em Cascais acreditamos na economia de mercado, na liberdade de iniciativa e acreditamos
nos nossos empresários.
Queremos apoia-los.
Sabemos que tempo é dinheiro. E que a liquidez é fundamental.
Conhecemos as necessidades dos nossos empresários. A nossa visão, sem dogmas, é a de
que os municípios têm de apoiar aqueles que criam postos de trabalho e prosperidade nos
territórios.
É tempo de fazer. De fazer acontecer. Não deixamos ninguém para traz.
Medidas de apoio às empresas:
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.
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.
Criámos uma App que faz a ligação entre os estabelecimentos comerciais e as pessoas.
Como funciona essa App? Estamos preocupados com o futuro das nossas empresas e
queremos ser um agente de ligação entre essas empresas e sociedade civil.
Por isso, e através dessa App, hoje compramos, agendamos, marcamos; amanhã usufruímos
dos produtos ou dos serviços dessas empresas.
Com este principio damos liquidez às empresas e salvamos empregos.
As empresas precisam de todos nós.
Vamos acreditar na nossa economia.
Vamos ajudar, vamos estar ao lado do nosso país.
Contem com a Câmara Municipal de Cascais para estar sempre presente.
Temos mesmo de ser todos por todos.
Miguel Pinto Luz
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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PONTO DE SITUAÇÃO

COVID-19
INTERDIÇÃO: BARRAGEM RIO DA MULA

Em despacho assinado ontem pelo Presidente da Câmara, foi interditado o acesso à
Barragem do Rio da Mula, no Parque Natural Sintra-Cascais. A interdição surge a pedido
das forças de segurança que, no passado fim-de-semana, registaram uma afluência anormal
ao local em período de Estado de Emergência. O número crescente de interdições de espaços
públicos é uma resposta ao desrespeito das normas em vigor. Lembramos que todos os
cidadãos responsáveis devem ficar em casa.

COVID-19
CENTRO DE TESTES DE RANA: ABERTO

Está a funcionar, desde o passado sábado, o segundo Centro de Testes e rastreio à Covid-19.
Localizado na Cercica de Rana, na Rua Feliciano Moreira, o centro é operado pelos
laboratórios Joaquim Chaves. Com estes dois centros, a capacidade instalada no concelho
para teste e triagem aumenta para 500 testes diários.

COVID-19
SOCIEDADE CIVIL DIZ PRESENTE (I)

Ventiladores, máscaras e outros equipamentos médicos e de proteção individual fazem parte
de uma generosa doação que os cidadãos chineses residentes em Cascais fizeram ao
concelho. Entre os equipamentos doados estão 3 ventiladores, equipamento essencial no
combate à covid-19 e decisivo na defesa da vida.
A encomenda foi ontem entregue à Embaixada de Portugal em Pequim, cujo trabalho e
apoio neste processo tem sido inexcedível. Agora “só” falta carregar o avião para Lisboa.
Somos mesmo Todos por Todos, também à escala global.

COVID-19
SOCIEDADE CIVIL DIZ PRESENTE (II)

A empresa Culto da Imagem, sedeada no ninho de empresas da DNA Cascais, produziu e doou
1000 máscaras de proteção individual ao Hospital de Cascais com o apoio da DNA.
Mais uma empresa do concelho a apoiar quem está na linha da frente.

COVID-19
SOCIEDADE CIVIL DIZ PRESENTE (III)

Jorge Santos, CEO da Shine Media, esteve ontem em Cascais para doar 100 viseiras de
proteção aos médicos, enfermeiros e pessoal do ACES-Cascais.
Uma iniciativa extraordinária de um empresário que já deu a volta a Portugal a doar
equipamento de proteção aos profissionais de saúde em hospitais e IPSS de vários distritos.
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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

