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COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve hoje em direto na página do facebook da Câmara Municipal a responde 
às questões dos munícipes como habitualmente faz todas as sextas- feiras desde 3 de abril. 
Para a próxima semana a habitual sessão não se realiza, voltando Carlos Carreiras ao contato 
via digital com os munícipes no dia 21 de agosto.

COVID-19
COVID BUS 

 Já realizou mais de 3200 testes em 25 bairros. No total em Cascais nos 18 postos de colheita já 
realizamos 32.000 testes com uma taxa de reativos de 1.4%. 

COVID-19
PAINÉIS INTERATIVOS

Sabe o que é um tsunami? Quais são as rotas de evacuação no concelho? O que fazer em caso 
do incêndio florestal ou urbano? Como se proteger das ondas de calor? A partir de hoje já pode 
obter as respostas a estas e outras perguntas sobre situações de risco que podem acontecer 
em Cascais, nos painéis digitais iterativos exteriores.

COVID-19
VISITAS A OBRAS PARA PREPARAR ANO LECTIVO

Foram oito as obras em escolas básicas de Cascais que foram esta semana visitadas pelo vereador 
Frederico Pinho de Almeida, presidentes de junta de freguesia bem como uma equipa técnica 
da Câmara Municipal. Estas escolas, que estão a ser intervencionadas a vários níveis - refeitórios, 
espaços exteriores, melhorias nas salas de aula e a nova escola de Rana 2 - vão proporcionar, no 
proximo ano lectivo, mais e melhores condições para os jovens alunos de Cascais.

Se há momentos inspiradores e estimulantes na vida de um responsável político, para mim 
são os “pequenos gestos”, do nosso movimento associativo, e de gente anónima que do 
pouco fazem muito pelo seu cocidadão.

Estamos a passar por momentos dramáticos a nível global. Uma enorme crise de saúde pública 
criou um enorme choque económico que está a transformar-se numa crise social de enormes 
proporções.

É neste momento que é prioritário unirmo-nos para que dessa união nasçam os gestos, as 
medidas e as decisões acertadas para combatermos os efeitos mais nefastos da crise social, 
com confiança e com o respeito pelas diferenças de cada um termos a capacidade de nos 
unirmos em torno de objetivos que estejam ao nosso alcance procurando a cada passo ganho 
conquistar outros mais ousados.

Neste combate ao COVID-19 não há lugar competitividades ou rivalidades sem sentido. Há 
apenas lugar para com humildade, perseverança e determinação não dar tréguas às ameaças 
que nos tentam cercar. E elas são muitas. Como são muitos os gestos que as gentes de Cascais 
têm dado e que devem ficar registados como contribuições singulares e coletivas que fazem do 
nosso concelho um espaço único onde todos são por todos.

Esta semana foi com enorme orgulho nos cascalenses que acompanhei a entrega bens 
alimentares e de ração para animais de estimação recolhidos entre a população e destinada 
aqueles que já estão a enfrentar graves dificuldades económicas em resultado dos efeitos 
devastadores na economia deste vírus que quer tomar de assalto as nossas vidas.

A ideia nasceu de forma simples; ajudar as famílias mais carenciadas que sofreram o impacto 
económico da pandemia de Covid-19, a terem comida na mesa e a alimentar os seus animais de 
estimação.
 
Associação de Moradores da Urbanização andou pelo bairro com uma carrinha e que, em 
conjunto com as outras duas associações que aceitaram o desafio, recolheram, de porta em 
porta, os cabazes de bens alimentares doados pelos moradores.  

A Associação de Moradores do Parque de S. Domingos lançou o desafio: Recolher alimentos 
para encher as caixas solidárias. O desafio foi de imediato aceite pela Associação de Moradores 
do Bairro das Faceiras e pela Associação Realiza. O resultado: Mais de uma tonelada e meia de 
alimentos e mais de cem quilos de ração para animais recolhidas. Bens alimentares que foram 
agora entregues ao município para serem distribuídos pelas caixas solidárias do concelho.

Os cidadãos de Cascais são de facto extraordinários. São já mais de 5000 quilos de alimentos 
e mais de 7500 produtos que foram doados pelos cidadãos de Cascais e é um movimento que 
vai envolvendo toda a gente e que vai sempre em crescendo.
O apelo que aqui deixo é que esta iniciativa continue porque já há mesas e famílias que têm 
falta de alimentos. Um apelo para que aos que estão a passar dificuldades não lhes falte 
comida na mesa.

No concelho a taxa de desemprego, embora mais baixa que o todo nacional, não cessa de 
crescer. No primeiro semestre deste ano a quebra do PB atingiu níveis de 16,5% o que a não ser 
invertido vai tornar-se numa verdadeira catástrofe.

Cabe a cada um de nós dizermos presente nesta luta sem tréguas, que é uma luta que vai 
ser persistente, demorada mas que temos a certeza que temos de sair vitoriosos porque não 
há alternativas. Tal como no combate à pandemia sanitária em cuja frente de batalha não 
baixamos os braços, agindo e estando sempre um passo à frente, por isso tomámos as medidas 
certas no tempo certo.

Por isso esta ação singela assume a dimensão que é a nossa marca, o nosso registo, a nossa 
identidade solidária e combativa.

Não posso deixar de registar outras ações extraordinárias como a iniciativa da Associação 
4 Corações lançada por um cidadão que nem é do concelho, mas que reconhecendo o que 
estamos a fazer, vai garantir a confeção de 100 mil refeições por ano para a população mais 
fragilizada de Cascais, ou a presença de mais de 1300 jovens voluntários que nos bairro, onde 
muitos deles são oriundos, asseguram tarefas essenciais de apoio no âmbito social e de saúde 
pública.

São estes gestos é esta organização que envolve o melhor de nós através do nosso pujante 
movimento associativo, das nossas instituições de solidariedade social com o contributo de 
cidadãos individualizados que nos dá a força e a certeza que este combate é para vencer.
Este é um tempo que não é de hesitações nem de divisionismo. É um tempo para unirmos 
esforços. Conter o vírus, tratarmos dos doentes e das famílias e apoiarmos os mais fragilizados 
dar confiança às empresas.

Em Cascais ninguém fica para trás.

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
ENSINO E ALOJAMENTO DE EXCELÊNCIA

São mais 269 estúdios e 29 apartamentos na oferta de Cascais para a sua cada vez maior oferta 
universitária. Já sabemos que depois da Nova SBE brevemente chegará a NOVA Medical School 
- Faculdade de Ciências Médicas e não ficará por aqui. Esta unidade Smart Studios é o espelho 
da qualidade de vida que temos para oferecer a todos aqueles que escolherem Cascais para 
estudar ou viver. 

COVID-19
SAIBA EM QUE ESCOLA FICOU O SEU EDUCANDO

Se inscreveu o seu educando(a) no ensino público do pré-escolar, 1.º, 5.º, 7.º ou 10º ano de 
escolaridade já pode saber o resultado da candidatura através da APP Cascais EDU.

COVID-19
TEATRO TENNESSEE WILLIAMS 
NO PARQUE MARECHAL CARMONA

Estreou hoje a peça do Teatro Experimental de Cascais, o “CAMINO REAL”, de Tennessee 
Williams no Parque Marechal Carmona.

COVID-19
TEATRO AO MINUTO

Leva o teatro para o Verão no Parque com um workshop para os mais novos! 
Dedicado a jovens com idades entre os 10 e os 15 anos, este workshop pretende desenvolver as 
suas capacidades de improviso, construção de personagem e texto.
As inscrições para a 1ª semana já estão abertas. O evento tem lotação máxima de 6 
participantes, portanto não deixes passar esta oportunidade.

COVID-19
 IR A BANHOS COM SEGURANÇA

Esta época balnear traz-nos um novo desafio: como ir a banhos em segurança? Para ajudar, 
criámos um painel online que permite saber qual a lotação dos nossos areais. Assim, antes de 
sair de casa, tem a oportunidade de verificar e tomar a opção certa. 

COVID-19
PARQUE

O que oferecemos? Uma boa sombra debaixo dos nossos chapéus de sol, água fresca em zonas 
de refrescamento, refeições ligeiras e diversos conceitos de street food  e programas de animação.

COVID-19
YOUTH SESSIONS NO PARQUE

Estás a precisar de uma motivação extra para os teus treinos? Temos uma solução para ti 
As Youth Sessions no Parque vão ter aulas de fitness dadas pelo Rui Santos, um dos vencedores 
das Bolsas de Promoção de Talento. 
A primeira aula é já dia 21 de agosto, no Parque Urbano Outeiro de Polima!
Podes inscrever-te até dia 19 de agosto. 

COVID-19
NÃO ABANDONE MONOS E CORTES DE JARDIM!

Em Cascais, o serviço para a recolha destes resíduos é gratuito. Basta marcar com 48 horas de 
antecedência através da Linha Cascais - 800 203 186 ou da App Fix Cascais.

COVID-19
CAMPANHA ALERTA PARA A RESPONSABILIDADE 
QUE É TER UM ANIMAL

Durante o mês de agosto, mês de eleição de muitos portugueses para férias de verão, a 
Associação São Francisco de Assis irá contar com o apelo do Município, pelo Presidente da 
Câmara Carlos Carreiras e pelo Vereador Nuno Piteira Lopes, com o apelo das Freguesias, pelos 
Presidentes das quatro Juntas de Freguesia, bem como o apelo das forças de segurança, PSP, 
GNR e Polícia Marítima e ainda da Polícia Municipal e da Direção da Associação, reforçando 
para que se cumpram os deveres de guarda e proteção de animais de estimação.

COVID-19
ANIMAIS: CUIDAR É HUMANO

Cuidar é Humano e proporcionar bem-estar e proteção aos animais é, sem dúvida, a missão 
pela qual todos os dias batalhamos. Os resultados estão à vista; 503 animais recolhidos, 524 
alojados e 301 adotados.

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
#natura2000 #quintadopisao #cascaisambiente

COVID-19
CASCAIS E D. CARLOS 

Que caminhos percorreu o rei D. Carlos em Cascais? Cenário ideal para apurar interesses 
artísticos, aptidões desportivas e uma curiosidade científica insaciável, Cascais tem muitos 
encantos. Venha percorrer a Rota Rei D. Carlos. Escolha a data e hora e prepare-se para um 
passeio de 3km, mais ou menos 90 minutos acessível a todos. Descarregue o mapa PDF para 
saber mais: https://bit.ly/RotaDCarlosPDF
+info: https://bit.ly/RotasdeCascais_Rei_D_Carlos
#RotasdeCascais

COVID-19
BOMBOS DE AMARANTE ANIMAM CARCAVELOS E PAREDE

Vêm de Freixo de Cima, Amarante, para animar Carcavelos e Parede. São os Bombos de Santo 
André e o rufar dos tambores vai ouvir-se, no sábado, dia 8, entre as 11hh e as 17h30 em vários locais:
11H00 – Jardim da Quinta da Alagoa
12h00 – Centro da parede
16h00 – Arruada Praça da República e Mercado de Carcavelos
17h00 – Praça do Junqueiro


