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COVID-19
EU FICO EM CASCAIS 
FÉRIAS EM FAMÍLIA COM TODA A SEGURANÇA

A Câmara Municipal e a Associação do Turismo de Cascais acabam de lançar a campanha 
promocional EuFicoEmCascais, com descontos e pacotes especiais em várias unidades 
hoteleiras do concelho. A iniciativa, em vigor até 30 de Setembro, promete proporcionar “férias 
em família com toda a segurança” aos residentes, trabalhadores e estudantes do município. 
Para usufruir dos descontos de 10% e 25% e dos pacotes especiais disponíveis terá de 
comprovar, aquando do check-in, que é residente, trabalhador ou estudante no concelho. Para 
o fazer, basta apresentar o cartão Viver Cascais. Para mais informações, visite o site da Câmara 
Municipal de Cascais, onde estão explícitas todas as condições desta campanha promocional.

COVID-19
AMBIENTE

A próxima Ação de Voluntariado Ambiental é já este sábado, 15 de agosto, entre as 10h00 e o 
12h30. Esta iniciativa, promovida pelo Projeto Oxigénio, consiste em ações de recuperação e 
conservação da natureza abertas à participação voluntária do público.
+info: https://bit.ly/3gJSzJa.
Inscreva-se!

COVID-19
ESPLANADAS

Como forma de apoio à restauração e ao comércio local a Câmara criou um regime excecional 
de alargamento ou atribuição pontual, excecional e temporário de esplanadas, até um máximo 
de 100% do espaço que ocupam atualmente, mediante solicitação dos interessados.

COVID-19
VERÃO NO PARQUE

Chama-se “Verão no Parque” e agora com mais animação.
É uma iniciativa da Câmara que regista a adesão de quem procura uma alternativa à praia em 
tempos de pandemia, com estruturas de refrescamento e relva para poder esticar a toalha 
e, com street food e animação; 15 de agosto, das 11h às 13h, Franky Toca Piano, na Quinta de 
São Gonçalo. Dia 16 das 18 às 19h, no Parque Quinta da Alagoa, Hora do Conto com Teatro ao 
Minuto e no Jardim Bairro das Caixas, entre as 18 e as 19h, animação musical com Klássicos, 
no Jardim da Quinta de São Gonçalo , entre as 11 e as 13h Franky Toca Piano e na Quinta da 
Alagoa, entre as 18 e as 19h., música ao vivo com Tato Rezende e Nuno Flores, finalmente no 
Parque Urbano Outeiro da Polima, entre as 18 e as 19h animação musical Wallabe Jam.

Um combate de todos em três frentes

A pandemia do COVID-19 trouxe para o nosso quotidiano um sem números de incertezas e 
colocou- nos perante desafios inimagináveis.
A capacidade de dar respostas rápidas para evitar uma catástrofe totalmente imprevista está a 
obrigar-nos a pensar de forma ativa perante esta verdadeira guerra relâmpago que ameaça as 
nossas vidas e o nosso modo de viver.
A pandemia não é, como muitos pensavam, um fenómeno passageiro e as suas implicações são 
bem maiores que qualquer previsão inicial pudesse imaginar.
Impõe-se por isso não baixar as guardas.
Resistência, paciência, capacidade de adaptação e antecipar situações, o procurar estar um 
passo à frente são os lemas para conseguir vencer esta ameaça.
Como tenho afirmado por diversas vezes a epidemia sanitária, que trouxe a morte à escala 
mundial, veio associada a duas outras epidemias; a económica e social.
Um vento de destruição económica com terríveis efeitos sociais sopra com a mesma força letal 
do vírus que o criou.
Estamos perante uma estranha balança de três braços em que ou os conseguimos equilibrar em 
simultâneo, ou então todos perdemos. Uma equação simples; sem controlo da saúde pública 
não conseguimos equilibrar a economia e sem este equilíbrio o tecido social desmorona-se.
Para salvaguardar vidas tivemos de confinar a economia e os resultados são dramáticos.
O Produto Interno Bruto (PIB) registou uma forte contração em termos reais no 2.º trimestre 
de 2020, tendo diminuído 16,3% em termos homólogos, lê-se na estimativa hoje divulgada pelo 
INE que atualiza a feita no dia 31 de julho.
O contributo da procura externa líquida foi mais negativo no 2.º trimestre (-4,4 pontos 
percentuais), traduzindo a diminuição mais significativa das exportações de bens e serviços 
que a observada nas importações de bens e serviços, devido em grande medida à quase 
interrupção do turismo de não residentes.
As exportações de bens e serviços diminuíram 39,6% no segundo trimestre, tendo as importações 
de bens e serviços diminuído 29,7%, uma “diferença de comportamentos (...) sobretudo 
consequência da forte contração da atividade turística”, refere o documento do INE.
Dois vetores essenciais para a nossa economia estão em causa, as exportações e o turismo. Dois 
setores que foram nos últimos anos fatores de equilíbrio e de recomposição das contas públicas.
Tenho defendido para fazer face a estas três pandemias a necessidade uma “coligação 
nacional”. Não uma coligação nos moldes tradicionais, entre partidos, mas uma coligação de 
vontades e de competências, uma coligação do saber e do fazer, de estruturas do estado; 
autarquias e estado central, de associações cívicas, sindicais, empresariais, académicas e outras.
Foi o que fizemos esta semana com a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal, 
a Associação da Hotelaria de Portugal, a Associação de Turismo de Cascais, a Associação 
Empresarial do Concelho e a Cascais Invest.
O protocolo visa o reforço de medidas que estimulem a atividade económica e turística, o aumento 
da promoção turística e políticas de incentivo para apoio às empresas turísticas de Cascais.
De igual modo, lançámos uma campanha promocional EuFicoEmCascais, com descontos e 
pacotes especiais em várias unidades hoteleiras do concelho. A iniciativa, em vigor até 30 de 
Setembro, proporciona férias em família com toda a segurança aos residentes, trabalhadores e 
estudantes do município.
Desde atividades náuticas, da vela ao surf, até um parque natural para passeios em comunhão 
com os animais e a natureza, há várias propostas para usufruir sem ter passar pelo stress 
das viagens, com toda a segurança e hospitalidade que Cascais oferece. Basta apresentar o 
cartão “Viver Cascais” para usufruir dos descontos de 10% e 25% nos hotéis aderentes que 
são; o Alvorada, o Lido, o Londres, o Estoril Eden, o Pestana Cascais, o Riviera, o Vila Bicuda, o 
Cascais Miragem, o Palácio do Estoril e a Quinta da Marinha. 
Ontem no final do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência anunciou que os horários 
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais da Área Metropolitana de Lisboa (AML) 
poderão ser alterados por decisão dos presidentes dos municípios, deixando de vigorar a 
obrigatoriedade de abrirem às 10h00 e encerrarem às 20h00.
Saudei esta medida porque também dá sinais de poder corresponder ao desiderato de uma 
coligação nacional e de estreitar a cooperação nomeadamente entre o estado central e o 
estado local.
Cabe agora aos empresários do setor solicitarem à Câmara Municipal a alteração dos horários 
de abertura e encerramento e, de acordo com as forças de segurança e a autoridade de saúde 
local, iremos dar as respostas analisando caso a caso cada solicitação.
No campo da saúde pública os dados que conhecemos são também de ponderar. Surgem 
indícios de aumentos de casos em Espanha e em Itália e ontem em Portugal, nomeadamente na 
Área Metropolitana de Lisboa, registaram-se aumentos de novos casos.
Com um dado novo desde a declaração da pandemia, o número de infetados com menos de 
30 anos está a crescer em percentagem do total no país. Na segunda semana de junho deu um 
salto: foram reportadas 658 novas infeções nessa faixa etária, um acréscimo de 43,6% face à 
semana anterior (458). A partir daí a percentagem de menores de 30 no reporte de infetados 
em cada semana esteve sempre acima de 30%.
Isto implica cautelas redobradas com situações especificas como as aglomerações públicas 
e impõe igualmente a informação rigorosa de dados confiáveis, a possibilidade alargada de 
proceder a fechos cirúrgicos a possibilidade de poder isolar freguesias, bairros e mesmo 
habitações, criar instrumentos tecnológicos, uma app que quebre as cadeias de contágio, 
centros de retaguarda para infetados que não tenham condições de isolamento domiciliário e 
um reforço substancial no nosso Serviço nacional de saúde.
No campo social, Cascais tem uma presença muito forte nos bairros mais carenciados e  nesse, como 
em todos os campos estamos  a dar sinais de confiança – com fornecimento de bens alimentares 
e de higiene pessoal, cedência de equipamentos de proteção, realização de testes, apoio e 
acompanhamento de saúde mental-  que em Cascais, a Câmara não deixa ninguém para trás.
Governar é decidir e é prever. É agir e informar. É criar laços e juntar esforços. É mobilizar e 
criar confiança.
Este surto pandémico com três braços complementares impõe a mobilização de todos em 
todas as frentes, num esforço comum porque estamos todos no mesmo barco e somos todos 
por todos.

Carlos Carreiras

COVID-19
MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO

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

ENCOMENDA DE MATERIAL MÉDICO

1300 CAMAS PARA QUARENTENA

SUSPENSÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS

EVENTOS CANCELADOS OU ADIADOS ATÉ AO FINAL DO ANO

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
MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS

PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS

AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA

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

TESTES DE IMUNIDADE À POPULAÇÃO 

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE MÁSCARAS NO TERRITÓRIO 

PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” – 850 MIL MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS IPSS DO CONCELHO

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 CON-
CELHO 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. 

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
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 comprovati-
vo 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
TEATRO AO AR LIVRE

Com uma reinvenção e adaptação constantes a esta nova fase de pandemia mundial, o Teatro 
Experimental de Cascais estreia a sua segunda produção em menos de um mês, desta feita 
com uma proposta num palco diferente, para um programa de fim de tarde de Verão em total 
segurança e ao ar livre. “Camino Real”, de Tennessee Williams, estará em cena de 7 a 20 de 
Agosto, no Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, em Cascais, com entrada de público pelo 
portão da Casa Museu Condes de Castro Guimarães. É também aqui que funcionará a bilheteira, 
de Terça-feira a Domingo, das 15h00 às 18h00. 

COVID-19
PAINÉIS INTERATIVOS

Sabe como proteger-se de uma onda de calor ou o que fazer no caso de incêndio florestal? 
Os novos painéis interativos de Cascais que estão na Baía de Cascais e em Carcavelos junto ao 
restaurante “A Pastorinha” dão-lhe toda a informação relevante sobre o que fazer em situações 
de risco e demais informações úteis, como telefones das forças de segurança e de socorro. Um 
projeto-pioneiro da AML que escolheu Cascais e Lisboa como palco desta primeira experiência 
e que poderá ser replicada em outros concelhos

COVID-19
CASCAIS É…VOLUNTARIADO! 

Este ano os nossos 2,214 voluntários, já fizeram 141.299 horas de voluntariado nos vários 
projetos de apoio ao desconfinamento, do Programa Voluntários Cascais Jovem 
A sua dedicação à comunidade tem feito toda a diferença para um futuro saudável! 
Podes juntar-te a eles em: https://bit.ly/InscriçõesVoluntáriosDesconfiamento 

COVID-19
PRAIA PARA TODOS

Este ano o Programa “Cascais Acessível – Praia para Todos”, readaptado devido à pandemia 
Covid-19, coloca ao dispor de pessoas com mobilidade reduzida dois tiralôs na Praia de 
Carcavelos, todos os dias até ao final de agosto, entre as 9h00 e as 14h00.
+ info: https://bit.ly/3dUfpfc

COVID-19
TEATRO AO AR LIVRE

Com uma reinvenção e adaptação constantes a esta nova fase de pandemia mundial, o Teatro 
Experimental de Cascais estreia a sua segunda produção em menos de um mês, desta feita 
com uma proposta num palco diferente, para um programa de fim de tarde de Verão em total 
segurança e ao ar livre. “Camino Real”, de Tennessee Williams, estará em cena de 7 a 20 de 
Agosto, no Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, em Cascais, com entrada de público pelo 
portão da Casa Museu Condes de Castro Guimarães. É também aqui que funcionará a bilheteira, 
de Terça-feira a Domingo, das 15h00 às 18h00. 

COVID-19
ATIVIDADES DA NATUREZA

Aproveite o fim de semana para participar nas Atividades da Natureza de Cascais. Há iniciativas 
para toda a família:
Descoberta de Borboletas na Quinta | Quinta do Pisão - Sábado | 10h00 às 12h30
Slide Noturno | Pedra Amarela Campo Base - Sábado e Domingo | Entre as 22h00 e a 00h00
Passeio Interpretativo na Duna da Cresmina - Domingo | 10h00 às 12h00
Passeio de Charrete | Quinta do Pisão - Domingo | Entre as 10h00 e as 17h00
Inscreva-se: 215811750 ou atividadesdanatureza@cascaisambiente.pt

COVID-19
QUINTA DO PISÃO

Sabia que a Quinta do Pisão é finalista no prémio europeu Natura 2000? É verdade, somos 
um dos 27 concorrentes de um dos mais prestigiados prémios de Conservação da Natureza. 
Contamos com o seu voto! https://natura2000award-application.eu/finalist/3274
Sabores da América Latina
A cultura da América Latina vai invadir Cascais durante o mês de setembro. O Mercado da 
Vila volta a ser o espaço onde se vão reunir várias bancas com comida, bebidas, artesanato e 
música de vários países. 
Ali vão estar reunidas pospostas de gastronomia, e muito mais, de países como Cuba, Peru, 
Equador, Brasil, Chile, Uruguai, Venezuela, Paraguai, México, Argentina, Colômbia e República 
Dominicana.
Esta é uma organização conjunta entre a Câmara de Cascais, a Casa da América Latina e as 
várias embaixadas. 

COVID-19
ROTA DOS MUSEUS

Férias em Cascais não têm que ser sinónimo de praia. Aproveite para fazer a Rota do Bairro dos 
Museus e tenha um verão cultural com uma oferta diversificada de experiências que alimentam 
a paixão pela arte e o prazer da vida. Inseridos numa área privilegiada pela natureza estes 
museus representam a memória, a tradição e o património de Cascais. 
Orçamento participativo
Este ano, com a pandemia Covid-19, não foi possível realizar as habituais sessões de 
participação pública do Orçamento Participativo de Cascais. Sessões habitualmente marcadas 
pela proximidade dos participantes, algo que não é permitido por questões de segurança nos 
dias que correm. Voltamos em 2021 com toda a força, o que nos dá tempo para identificar 
necessidades e apresentar mais projetos em prol da comunidade.

COVID-19
DNA MATCH

Ontem foi dia da última formação para o primeiro de dois grupos do programa de estágios 
DNA Match. Num ano atípico para o emprego, devido à pandemia a maioria das empresas 
participantes adaptaram-se e conseguiram manter os estagiários.
Este programa tem sido um sucesso ano após ano, muito se deve ao empenho e resiliência de 
todos os participantes.


