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NÃO PODEMOS PARAR
Diz o povo e com inteira razão que parar é morrer. Não podemos abrandar a luta em todas as
frentes contra o COVID.
Há meses que lutamos uma luta desigual. Uma luta para a qual nenhum de nós estávamos
preparados. Uma luta cuja duração não sabemos antever e, por isso, depende nós das nossas
atitudes e da nossa responsabilidade tanto coletiva como individual conseguirmos encurtar
este combate.
Para conseguirmos alcançar de novo e mais depressa a nossa liberdade temos de continuar
a agir com três linhas essenciais; maior responsabilidade, melhor cumprimento das regras
definidas pelas autoridades de saúde e mais precaução.
Agora que começam a surgir notícias positivas sobre a possibilidade da existência da vacina,
mas que na melhor das hipóteses não deverá estar pronta a utilizar antes do final do primeiro
trimestre de 2021, não é tempo de baixar as guardas para não deitar tudo a perder e para não
atrasarmos mais o regresso à normalidade.
Em Cascais continuamos a ter números mais baixos de infetados se comparados com as
médias nacionais, mas não somos uma ilha, estamos inseridos numa região, Lisboa e Vale do
Tejo e nos concelhos Norte do distrito, onde a dimensão de novos casos foi muito elevada por
isso não podemos, nem devemos por momento nenhum deixar de continuar esta luta contra a
pandemia.
Devemos continuar a usar as ferramentas de proteção das quais a primeira é a utilização de
máscara de proteção em locais fechados ou densamente povoados, a segunda a distanciação
física e a terceira a higienização das mãos.
Estamos num combate que é de todos e temos de combater cada um com a sua possibilidade
e cada qual com a sua responsabilidade.
Cascais pode orgulhar-se de estar desde a primeira hora na vanguarda deste combate, com
humildade e serenidade pois não encaramos os números, os dados estatísticos, nem as
soluções encontradas como se estivéssemos num campeonato que a existir seria uma sinistra
cntenda.
O COVID-19 desencadeou uma guerra em três frentes, a pandemia sanitária, económica e
social. Temos dado resposta também em todas as frentes. Promovemos a cooperação entre
entidades públicas, privadas e associativas. Mais recentemente e na sequência de outras
ações, adotamos medidas com vista a apoiar os setores fundamentais da economia do nosso
concelho. Criámos com a Associação do Turismo de Cascais o programa EuFicoEmCascais.
Até 30 de setembro, quem reside trabalha ou estuda no concelho pode usufruir nas
entidades aderentes de descontos para fazer férias cá dentro. Com outras instituições, como
a Associação de Hotelaria de Portugal, a Associação de Turismo, a Associação Empresarial
do Concelho de Cascais e a Cascais Invest assinamos um protocolo para apoiar o turismo
e o comércio local, com um conjunto de incentivos que, entre outras medidas, passam por
isenções de taxas.
Eu próprio assinei um despacho para restabelecer os horários do comércio local, com
o compromisso de que se cumprem nesses estabelecimentos as regras de saúde para a
prevenção e combate ao COVID.
A vida não pode parar por isso dediquei-me esta semana a visitar um conjunto de obras
estruturantes que, muitas delas em virtude da pandemia sofreram alguns atrasos, como foi
o caso das obras do Largo de Alvide. Ali tivemos oportunidade de reposicionar os prazos e
demos recomendações e determinamos medidas para acelerar a finalização da renovação em
curso. Tudo aponta que esta obra emblemática possa estar concluída em 20 de setembro.
Passamos em revista outras obras; em Alcabideche, no Centro de Dia da Parede, da EB 1 Rana
2, Escola de Santo António, Parede, da EB1 Tires 2, da EB1 Manuel Gaião, no Bairro Marechal
Carmona.
Visitei acompanhado pelo vereador João Miguel Henriques as grutas de Alapraia, o Casal
Saloio e as Grutas do Poço Velho, no centro da vila. As grutas da Alapraia serão musealizadas
e o Casal Saloio será recuperado nascendo ali um edifício multifunções. Já as Grutas do Poço
Velho, em pleno centro da vila o objetivo é ficarem acessíveis aos cascalenses., pois foi ali que
Cascais nasceu e o local é emblemático para a nossa identidade.
Neste combate demos passos decisivos, antecipamos soluções e nestas batalhas, em três
frentes numa guerra que ainda não terminou, não podemos parar.
Temos a responsabilidade coletiva de continuar uma luta por uma sociedade mais forte e
melhor que consiga ultrapassar a crise.
E com as notícias sobre a possibilidade do surgimento de vacinas que possa levar de vencida
esta luta, quero aqui fazer minhas as palavras do papa Francisco “Seria triste se essa vacina

contra a Covid-19 fosse dada a prioridade aos mais ricos! Seria triste se esta vacina
se tornasse propriedade desta ou daquela nação e não universal para todos. E que
escândalo seria se toda a assistência económica que estamos a observar - a maior
parte dela com dinheiro público - se concentrasse no resgate das indústrias que não
contribuem para a inclusão dos excluídos.”

Carlos Carreiras

COVID-19

PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL
Carlos Carreiras respondeu em direto hoje às questões colocadas diretamente pelos munícipes.
Por motivo de férias do presidente o direto retomará na sexta-feira, dia 4 de setembro, entre as
11h e o meio-dia.

COVID-19
FESTAS DO MAR
Este ano, por causa da pandemia, não é possível realizar o evento maior do ano em Cascais.
Mas isso não nos impede de recordar a alegria que as “Festas do Mar” representam. As Festas
do Mar são um evento que atrai habitualmente a Cascais cerca de meio milhão de pessoas
ao longo de 10 dias de espetáculos em português com acesso gratuito, Para assinalar esses
momentos, neste verão, vamos recordar, de 21 a 31 de agosto, no canal Facebook, os vídeos
mais marcantes nos últimos 10 anos.
Até 2021!

COVID-19
VANDALIZAÇÃO DAS MÁQUINAS DISPENSADORAS
DE MÁSCARAS
Face aos atos de vandalismo generalizado em que, para prejuízo da comunidade, destruíram
inúmeras máquinas colocadas em todo o território concelhio, a Câmara está a recoloca-las mas
com novos critérios. As máquinas dispensadoras de máscaras acessíveis irão ser recolocadas
no interior de espaços como cafés, bibliotecas, supermercados e outros que reúnam condições
para serem vigiadas e protegidas.

COVID-19
COVID- BUS REALIZOU CERCA DE 4 MIL TESTES
Na próxima semana o CovidBus vai estar em Alcabideche, nos dias 24 e 26, em São Domingos de
Rana, nos dias 25 e 28 e na Amoreira, Estoril, no dia 27. Entre 5 e 13 de agosto o CovidBus esteve
em Manique e no Bairro Calouste Gulbenkian, em Alcabideche; no Miradouro e no Bairro das
Faceiras, em S. Domingos de Rana; na Galiza e no Bairro da Torre, na freguesia de Cascais, Estoril.
Realizou 628 testes. Desde o arranque do CovidBus até 14 de agosto foram realizados 3905 testes.

COVID-19
CIDADÃOS SEM-ABRIGO COM CENTRO DE ACOLHIMENTO

Na primeira quinzena de setembro, Cascais vai inaugurar um Centro de Recursos e Acolhimento
para Sem Abrigo, em Alcabideche. Este Centro será um espaço com várias valências, entre as
quais: acesso a alimentação e balneários para cuidados de higiene pessoal, contemplando um
canil Será ainda disponibilizado acompanhamento ao nível da saúde mental.

COVID-19
CASCAIS CENTRALIZA SEGURANÇA

Junto ao C3, Centro de Comando e Controlo de Cascais, em Carrascal de Alvide, estão a nascer
num só edifício os Centros de Emergência Nacional e de Combate a Catástrofes. Este espaço
resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, a Cruz Vermelha Portuguesa e o
INEM.

COVID-19
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM HORÁRIOS NORMAIS

Os estabelecimentos comerciais no concelho de Cascais podem voltar a funcionar com
os horários normais desde que seja solicitado o reposicionamento do horário à autarquia
e assinada uma carta de compromisso para o cumprimento das regras de saúde pública.
Num despacho, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, decidiu autorizar o
restabelecimento dos horários anteriormente praticados pelos estabelecimentos comerciais,
devidamente licenciados, com o compromisso de respeito pelas regras sanitárias.

COVID-19
FAROL NA RUA: ARTISTAS APOIAM COMÉRCIO LOCAL
O Farol na Rua é uma iniciativa de âmbito local, promovida pela Câmara Municipal de Cascais
em parceria com a DNA Cascais, o IADE - Creative University e a Associação Empresarial do
concelho.
Esta iniciativa tem o objetivo ser um contributo de ajuda na dinamização do comércio local
em tempos de pandemia. O projeto traz para as ruas de Cascais artistas ligados às indústrias
criativas, onde vão trabalhar ao vivo uma peça em fibra de vidro, com cerca de 1,5 metros de
altura, semelhante ao farol de Santa Marta, um ícone do município de Cascais.
As candidaturas destinam-se a alunos do IADE e decorrem entre 15 de setembro e 15 de
outubro.

COVID-19
AMÉRICA LATINA
O Mercado da Vila em Cascais volta a acolher os ritmos e sabores latinos com mais uma edição
do Mercado da América Latina. Desta vez, a festa reparte-se ao longo de todos os fins-desemana de Setembro para garantir as normas de higiene e segurança. A oferta mantém a
qualidade e genuinidade, fruto do trabalho e estreita colaboração da Casa da América Latina
e da Câmara.

COVID-19
EMPREGABILIDADE
O projeto comUNIDADE surge para fazer frente à crise desencadeada pela Covid-19,
promovendo a empregabilidade e criação de emprego através da cooperação entre
organizações e entidades locais.Neste momento são 12 as costureiras integradas no projeto,
que com o apoio do IEFP.

COVID-19
LANDART
Os campos e colinas da Quinta do Pisão acolhem, até 6 e setembro, a 9.ª edição da exposição
LandArt Cascais. Visite o espaço e conheça as obras integradas na paisagem e que privilegia o
contacto entre o Homem e a Natureza.

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.

COVID-19
OXIGÉNIO -VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Na última ação Oxigénio, do passado fim de semana 15 voluntários empenharam-se na
construção de caixas-ninhos na Quinta do Pisão. Participe na próxima atividade voluntariado
ambiental já este sábado, dia 22, na limpeza de um troço da ribeira das Vinhas.
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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 comprovativo 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.
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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

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
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 CONCELHO 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.

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 DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO
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

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

