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COVID-19
COVID-19 NÚMEROS DE HOJE

Os mais recentes dados da plataforma da Autoridade de Saúde Local registou, no dia de hoje, 
uma subida de 9  casos positivos, em relação ao dia anterior, ou seja no total registaram-se 
1.649 contra os 1.640.. Os recuperados mantiveram-se em 1.458, assim os casos ainda para 
126. Em Unidade de Cuidados Intensivos reduzimos para 1 e o número de óbitos manteve-se 
em 65 Estes números não permitem baixar os braços.A situação continua a não estar estável. 
O número de certificados de isolamento profilático emitidos desde o início totalizam 4.075. O 
número de pessoas em isolamento manteve-se em 417
Devemos todos, cada vez mais, cumprir com a utilização de máscaras, respeitar o 
distanciamento físico em ambiente social e cumprir com a desinfecção das mãos e não as levar 
à boca, nariz e olhos. 
TODOS TEMOS DE FAZER UM ESFORÇO PARA NÃO PERDERMOS O QUE ALCANÇÁMOS ATÉ 
AGORA. O SUCESSO DA COMUNIDADE DEPENDE DA ATITUDE INDIVIDUAL DE CADA UM. 
CASCAIS NÃO É UMA ILHA. ESTAMOS TODOS DEPENDENTES DE TODOS.

COVID-19
PROCISSÃO EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Habitualmente integrada no programa das Festas do Mar realizadas em Cascais, a tradicional 
Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes decorre este ano num contexto diferente devido 
à situação de pandemia. Os homens do mar não quiseram deixar de cumprir a tradição e 
agradecer à sua santa padroeira as graças recebidas, nomeadamente não terem registado, até 
ao momento, qualquer caso da doença nos barcos de pesca que operam na região de Cascais. 
Assim a tradicional procissão dos Pescadores irá realizar-se com limitações de lotação nas 
embarcações e cumprindo as normas de segurança. 

COVID-19
JORNAL “C”

Já está á disposição a edição de agosto do “C”. São 16 páginas onde pode saber as 
informações sobre a pandemia COVID-19 e ficar a saber mais sobre as mais recentes ações 
desenvolvidas no concelho. Por isso o jornal C é uma leitura indispensável para ficar a par de 
tudo o que acontece no concelho. Já subscreveu a sua assinatura do “C” digital? É o caminho 
seguro para receber sempre em primeira mão o seu jornal “C”.

COVID-19
BOLSAS JARDINS DE INFÂNCIA

Se o seu filho/a não teve vaga nos Jardins de Infância da rede pública isso já não é problema.
Pela primeira vez a autarquia proporciona Bolsas Sociais às famílias com crianças, dos 3 aos 5 
anos, que não consigam, por falta de vaga, a inscrição dos seus filhos nos Jardins de Infância 
públicos, facilitando-lhes a inscrição nos Jardins de Infância privados. Este processo é este ano 
alargado aos Jardins de Infância. Para isso tem de residir no concelho de Cascais e o seu filho 
ter entre os 3 e os 5 anos. Precisa ainda de uma Declaração de Não Vaga, que é passado pelos 
serviços de Educação da CMC. Os prazos para a inscrição de acesso à candidatura de Bolsa 
Social está a decorrer de 24 de agosto a 8 de setembro.

TEMPO DE FÉRIAS, TEMPO DE REFLEXÃO

É tempo de férias. Este ano um período de pausa que é diferente de todos os que já vivemos.
É tempo de pausa, de descanso de quebrar rotinas e de reflexão. Este ano é tempo para dizer 
que “EuFicoemCascais” e dar seguimento a este programa que a Câmara incentivou para 
combater os efeitos perniciosos da crise económica e contribuir para minorar os prejuízos do 
comércio e do turismo de todo o concelho. 

São umas férias, para os que podem usufruir deste merecido descanso pensem também nos 
que entre nós não podem beneficiar desse direito. Não podem em virtude da sua fragilidade 
económica, da instabilidade ou precaridade laboral, ou até da perda de emprego que foi 
dramaticamente agravada devido à crise que sobreveio deste terrível vírus que afeta Portugal e 
todo o Mundo.

“A pandemia continua a causar feridas profundas, expondo as nossas vulnerabilidades. Muitos 
são os mortos, muitíssimos os doentes, em todos os continentes. Muitas pessoas e muitas famílias 
vivem tempos de incerteza, devido a problemas socioeconómicos, que afetam especialmente os 
mais pobres”, foram estas as palavras simples mas diretas do maior líder da atualidade, o Papa 
Francisco durante uma audiência geral, transmitida on-line, no início deste mês.

O Papa sublinhou que a pandemia colocou em relevo “questões prementes”, em todo o mundo, 
“principalmente as doenças sociais” e exortou a “ajudar a família humana a curar este mundo 
que sofre de doenças graves”. Francisco convidou a um trabalho conjunto, para construir “um 
mundo melhor, cheio de esperança para as gerações futuras”.

As consequências práticas desta pandemia, para além da enorme incerteza sobre o seu 
término, estão a deixar um rasto de destruição em toda a estrutura económica com graves 
incidências sociais.

Impõe-se por isso refletir sobre que os desafios que esta nova situação nos coloca. Em primeiro 
lugar não hesitar no auxílio aos mais fragilizados e nunca baixar os braços perante este vírus 
que continua a ceifar vidas e a causar todos os dias novos surtos infeciosos. É um combate 
de paciência e de responsabilidade coletiva e individual. Cada um de nós tem de contribuir 
para cortar as cadeias de transmissão e, nesse sentido, manter as precauções de proteção 
mesmo que isso implique cercear contatos sociais e adiar celebrações coletivas que possam 
causar surtos infeciosos aos que nelas participem e, desta forma, alastrar incontrolavelmente 
a pandemia exaurindo recursos humanos desde logo nos profissionais de saúde e agravando 
ainda mais a crise económica e social.

Em Cascais, por esta época costumamos celebrar uma das festas mais emblemáticas do 
concelho; a Festa do Mar. Este ano em virtude da pandemia tivemos que reinventar as 
celebrações em honra de Nossa Senhora dos Navegantes. Habitualmente esta tradicional 
festividade reunia centenas de milhares de pessoas muitas delas vindas de fora. Uma festividade 
que faz parte da identidade de Cascais naquilo que de melhor temos; o mar e a abertura aos 
outros numa comunhão que une os cascalenses e que empolga os que nos visitam.

Apesar de este ano não se realizarem as Festas do Mar, optámos por retransmitir, através das 
nossas redes digitais, os melhores momentos de anos anteriores desta festividade. Fazemo-lo 
sabendo que para o ano cá estaremos, vencida que seja a pandemia, a celebrar a tradicional 
Festa do Mar ainda com mais força e confiança.

Mas os homens do mar não quiseram deixar de fazer a procissão em honra de Nossa Senhora 
dos Navegantes, de forma segura e respeitando as normas de segurança. A Associação 
de Armadores e Pescadores de Cascais, em moldes totalmente diferentes e de dimensão 
incomensuravelmente mais reduzida, não deixará de cumprir a tradição e as gentes do mar 
e irão agradecer à sua santa padroeira as graças recebidas nomeadamente a de não terem 
registado, até ao momento, qualquer caso de infeção de COVID-19 nos barcos de pesca.
É um exemplo que este importante setor da sociedade cascalense dá. Um exemplo de 
perseverança e de responsabilidade.

Mas a violenta crise económica e social impõe-nos outras reflexões para que, no futuro todos 
os nossos concidadãos não sejam deixados para trás, não deixando ninguém sozinho. Por 
isso a Câmara adotou um amplo conjunto de mecanismos assentes na solidariedade com o 
envolvimento das populações, com as suas associações coletivas e de moradores, sociais e 
culturais, um movimento ímpar que todos os dias se reinventa e nos enche de orgulho.
Para conseguirmos reinventar a normalidade temos de ser ousados e criar mecanismos que 
permitam enfrentar um mundo que já não tem nada a ver com aquele que conhecemos até há 
seis meses atrás.

Precisamos da união de esforços. Precisamos de um um novo contrato social, com a 
envolvência de todos a começar pelas autarquias que são o estado local que está na primeira 
linha do apoio às populações e todos os dias enfrentam desafios novos.

Capitalizar este enorme capital de resistência e de esperança é a tarefa que temos entre mãos.
Cascais orgulha-se de estar na vanguarda do combate contra os efeitos mais nocivos da 
pandemia. Não viramos a cara à luta e perante desafios que nunca imaginámos soubemos dar 
respostas que evitaram consequências mais dramáticas neste combate. 

Pela nossa parte todos nós e cada um saberemos encontrar os caminhos de humanizar as 
relações sociais e dar conteúdo ao apelo do Papa Francisco para sermos “capazes de curar 
profundamente as estruturas injustas e as práticas destrutivas que nos separam, ameaçando a 
família humana e o nosso planeta”.

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
VISITAS A OBRAS PARA PREPARAR ANO LECTIVO

Foram 6 das 30 Escolas do 1º Ciclo da rede pública do Concelho que se encontram a beneficiar 
de várias obras de melhoria, bem como o aferir das obras de construção da nova EB1/JI 
Rana 2, em Santo António, na Parede, que foram visitadas pelo Vereador Frederico Pinho 
de Almeida, presidentes de junta de freguesia bem como uma equipa técnica da Câmara 
Municipal.As intervenções de melhoria que se encontram a ser realizadas representam um 
investimento municipal superior a 3 milhões de euros, incluindo novas coberturas de campos 
de jogos, substituição de pavimentos, substituição de telhados, pinturas interiores e exteriores, 
construção de cozinhas de forma a permitir confecção local, entre outras.

COVID-19
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL

A requalificação urbana da zona envolvente à Praceta José António Beja   é um projeto 
sustentável financiado pelo Fundo Ambiental que tem por finalidade apoiar políticas ambientais 
para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o 
cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente 
os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da 
natureza e biodiversidade.O projeto na Abóboda junta-se assim a outro projeto em Talaíde 
constituido por hortas e espaço verde já inaugurados, no valor total de 150.000 euros. 

COVID-19
CASCAIS MAIS  TURISMO ATÉ 31 DE DEZEMBRO

Ofertas destinadas a todos os que escolham Cascais como destino de férias, tendo como 
objetivo trazer mais turismo à vila.Para aceder a estar ofertas, basta ser hóspede num dos 
vários hotéis que aderiram a esta iniciativa e, até dia 31 de dezembro, poder visitar vários de 
Cascais, de forma completamente gratuita. De entre os espaços a   visitar está o Bairro dos 
Museus, constituído por 15 museus dos município: Casa das Histórias Paula Rego, o Museu do 
Mar Rei D. Carlos, o Palácio da Cidadela de Cascais, o Museu Condes de Castro Guimarães ou 
o Museu da Música Portuguesa/Casa Verdades de Faria. O acesso a estes locais é feito através 
de um voucher entregue a cada hóspede nas unidades hoteleiras aderentes com validade de 
utilização de Verão no parque

COVID-19
VERÃO NO PARQUE COM MAIS MÚSICA E ATIVIDADES

Este fim de semana há mais música e atividades no Verão no Parque. Inscreva-se no Workshop 
de dança ou no de teatro com Panóplia, promovido pela Jovem Cascais. 
Programa: 29 de agosto
11h00-13h00 no Jardim da Quinta de S. Gonçalo - Franky Toca Piano.
16h00-19h00 no Parque Urbano Outeiro de Polima - Workshop de dança com Panóplia
Sujeito a inscrição em jovem.cascais.pt. Máx. 8 pessoas
18h00-19h00 | Parque Marechal Carmona - Animação musical com They Play the Beatles

COVID-19
ARTE URBANA

A terceira edição do Festival infinito realizado pela Associação Somos Torre com o apoio da 
Câmara Municipal de Cascais e Jovem Cascais está quase a chegar. De  29 de agosto a 12 de 
Setembro, oito locais do concelho de Cascais vão dar uma nova vida aos seus muros!
O festival vai aumentar a rede de arte urbana do concelho bem como ser o palco para divulgar 
o trabalho e talento dos jovens do concelho bem como promover as associações do concelho

COVID-19
BORBOLETAS

Gosta de borboletas? Gostaria de conhecer o que acontece nos bastidores do borboletário? 
Aceite o nosso desafio e venha aprender todo o trabalho que é desenvolvido no Borboletário 
João Pedro Cardoso da Conceição, na Quinta de Rana, este sábado, 29 de agosto das 10h30 às 
12h00. Inscrição: 4€  pelo telefone 215 811 750 ou atividadesnatureza@cascaisambiente.pt

COVID-19
QUINTA DO PISÃO

Os campos e colinas da Quinta do Pisão acolhem, até 6 e setembro, a 9.ª edição da exposição 
A Quinta do Pisão recebeu uma menção honrosa na 11ª Edição do Green Project Awards na 
categoria de Turismo. O Green Project Awards é uma iniciativa de referência, promovida pela 
Agência Portuguesa do Ambiente e Quercus, que desde 2008 distingue e reconhece projetos 
que promovam a inovação e o desenvolvimento sustentável em Portugal.

COVID-19
DESENHOS

Este verão Cascais desafia crianças, entre os 5 e 10 anos a desenvolver uma mensagem de 
sensibilização para as boas práticas de utilização dos espaços verdes e parques infantis 
em Cascais. Tivemos conhecimento de problemas técnicos durante o envio de alguns dos 
desenhos, pelo que apelamos ao seu reenvio! Até dia 31 de agosto para: 
concurso.desenhos@cascaisambiente.pt


