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Cascalenses,
Hoje é um dia importante. Começamos uma nova fase: a primeira etapa de desconfinamento.
Nunca, como agora, foi tão importante o comportamento individual e a assunção dos valores
do civismo e da cidadania.
Como é do conhecimento público, entramos num período de maior abertura da sociedade –
embora o dever de todos continue a ser o de maior reserva em casa.
Por determinação do Governo, a partir de hoje passa a ser obrigatório usar máscara nos transportes públicos.
O nosso entendimento é o de que não podemos exigir isso aos cidadãos sem que lhes seja criada uma hipótese de aquisição de máscaras a preço muito baixo.
Por isso mesmo, também a partir de hoje, o nosso programa de Máscaras Acessíveis entra
numa nova fase perante estas duas alterações de circunstâncias – o uso obrigatório de máscara
e o levantamento de algumas medidas mais restritivas.
E que pontos essenciais caracterizam nova fase é essa?
1. Desde logo, 1 euro passa a comprar 4 máscaras. São 0.25 cêntimos por máscara, um preço
muito baixo.
2. Máscaras gratuitas para utentes do transporte público.
3. Máscaras gratuitas para maiores de 65 e cidadãos em fragilidade social, económica e de
saúde - sendo que a condição de gratuitidade é contactar a “Linha de apoio Sénior +65”, razão
pela qual reforçámos às linhas de voluntariado, nomeadamente o Voluntariado Jovem.
4. Até ao final da semana começam a ser instalados dispensadores de máscaras por todo o
concelho para garantir uma maior cobertura territorial.
Esta nova fase, que só é possível porque planeamos tudo com antecedência e combatemos a
especulação que estava a acontecer com os preços, permitindo que os cidadãos tivessem acesso a máscaras para as atividades essenciais e autorizadas no Estado de Emergência, dá-nos
uma capacidade produção máxima de 5 milhões de máscaras /mês, capacitando a comunidade
de Cascais para esta nova etapa do combate que agora iniciamos.
Faço um apelo a todos: mesmo para os que beneficiam da gratuitidade, apelo a que possam
deixar donativos nas IPSS e no Movimento Associativo que vão manter a distribuição das mesmas, agora a 25 cêntimos. Esse contributo é crucial para vencermos a guerra que se forma à
nossa frente: uma guerra pela garantia da dignidade na dificuldade.
O processo de desconfinamento em curso correrá tão melhor quanto mais responsável for o
nosso comportamento e mais bom senso denotarem as nossas ações.
Usemos máscara. Respeitemos a nossa saúde porque, ao fazê-lo, respeitamos também os outros. Usar máscara é proteger o outro para que ele nos proteja. É a evidência maior da frase do
Papa Francisco de que estamos todos no mesmo barco. A Câmara fará tudo para que todos
continuemos a bordo.
Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
CAIXA SOLIDÁRIA VIRTUAL

1=2

A Câmara de Cascais associou-se ao movimento das Caixas Solidárias do munícipe Nuno
Botelho. A autarquia pretende alargar a rede de caixas no território e assume que a iniciativa
inspirou o lançamento de uma App, “1=2”, que centralizará os donativos da sociedade civil.
Nesta Caixa Solidária Virtual, a Câmara dobrará qualquer contributo individual registado para
aquisição de bens alimentares, equipamentos de proteção individual, entre outros. Em apenas
dois dias, foram feitos 1000 euros de donativos que, de acordo com o princípio 1=2, a Câmara
transformará em 2000 euros.
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CASCAIS APOIA A SUA COMUNIDADE EDUCATIVA

A situação de pandemia motivou a ativação de vários planos de emergência de apoio social.
A escola, e sobretudo os alunos mais carenciados, estiveram desde a primeira hora nas
prioridades de atuação. Estes são os números até 27 de abril:
7.791 refeições a alunos do 1.º ciclo com carências económicas
260 refeições médias diárias
199 Hotspots disponibilizados a alunos do secundário e alunos com necessidades
de saúde especiais
300 tablets para alunos do Secundário
24 tablets a alunos com necessidades de saúde especiais
7 famílias estão a receber enquadramento psico-social
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RECOLHA DE MONSTROS E VERDES

A partir de hoje, 4 de maio, segunda-feira, o Serviço de Recolha de Monstros e Cortes de
Jardim volta a estar disponível. Marque através do 800 203 186 ou da App Fix Cascais.

COVID-19
LANÇAMENTO TELE ESCOLA

A partir da segunda semana de maio, até junho inclusive, os alunos do concelho vão passar a
ter um canal próprio de Tele Escola que funcionará no Instagram da Câmara Municipal de Cascais. Aberto a todos, este canal destina-se particularmente a crianças com necessidades de
saúde especiais, a partir de adaptação de algumas atividades. Em cada dia da semana, uma
primeira sessão às 11h00 e outra às 15h00, será lançado um vídeo que contempla atividades de
estimulação cognitiva, motora, artística e de exploração dos sentidos e significados das emoções nas crianças e jovens.

COVID-19
NOVAS REGRAS NOS TRANSPORTES

Esta fase gradual de desconfinamento impõe regras rigorosas para evitar o possível alastramento das infeções. Consulte estas regas antes de se deslocar.
No plano municipal informamos que: as carreiras municipais continuarão a circular com os horários de sábado, mantendo-se os serviços de oferta complementar; as carreiras busCas SDR e
busCas Estoril serão reforçadas, voltando a praticar o horário de dias úteis; a entrada nos autocarros continua a ser feita pela porta central ou traseira; a gratuitidade universal da rede municipal contínua em vigor; é obrigatória a utilização de máscara por parte dos passageiros e dos
motoristas.
Será realizada a limpeza diária, desinfeção semanal e higienização mensal dos veículos, instalações e equipamentos utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo com as
recomendações das autoridades de saúde.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL I

Durante uma hora o médico Ricardo Baptista Leite respondeu em direto aos munícipes sobre a
atualização do combate ao COVID-19. Durante a hora de emissão em direto na página do Facebook da Câmara foram registadas 1.330 interações.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL II

Na próxima quinta-feira, dia 7 de Maio, pelas 17h,o vereador Nuno Piteira e Armando Correia,
presidente da Associação Empresarial de Cascais vão estar em direto para responderem a todas as questões sobre a reabertura do comércio e restauração, e das estratégias que o município tem para reerguer a economia no concelho.
Acompanhe através das páginas de facebook da AECC, Câmara Municipal de Cascais e DNA
Cascais.
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SOCIEDADE CIVIL
APP “SEM FILAS”
A app “Sem Filas”, integrada na plataforma MB Challenge e criada pela tecnológica portuguesa
InnoWave e a SIBS, da qual a Câmara Municipal de Cascais é parceira, permite saber em tempo real o tempo de espera nas filas de supermercados e farmácias nas redondezas, ao mesmo
tempo que dá pontos convertíveis em prémios.
Neste momento, a app “Sem Filas” conta já com 19 mil visitantes que fazem em média 30
reports por dia, tendo sido já carregados no serviço mais de 12 mil estabelecimentos, muitos
deles no concelho de Cascais.
Este projeto conta ainda com o apoio de outros parceiros como o Governo, a Altice, a A-to be,
a Arrow Electronics, o Banco CTT, a Microsoft e as empresas do grupo InnoWave Vigie e yubuy.
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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

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
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MEDIDAS EM VIGOR

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
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PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

