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MANTER AS PRECAUÇÕES
Ao fim de já longos 9 meses uma luz de esperança surge no horizonte. O anúncio do início da vacinação pode trazer uma segunda fase no combate ao vírus SARS- cov 2. Uma fase em que já poderemos ter armas para passar de uma fase meramente defensiva, para uma ofensiva contra esta
pandemia. Uma ofensiva que é global e que junta pela primeira vez, em muitos anos, os países da
União Europeia em conjunto. Este é um facto a ressaltar, assim como é de ressaltar a união da comunidade científica à escala mundial. Estes dados confortam todos aqueles, como eu, que acreditam na Humanidade e na capacidade do género humano em se unir apesar das muitas diferenças
e de muitos perigos que ameaçam o Mundo onde todos vivemos.
Esta luz de esperança não deve porém deixar de estarmos alerta para os perigos que ainda subsistem e subsistirão por um período longo. Apesar desta luz de esperança não é tempo para euforias, nem de deixar cair todas as precauções. Continuaremos a ter de cumprir todas as medidas de
afastamento físico, de higienização e de uso das máscaras de proteção individual. É nestas alturas
que o abrandamento destas medidas, seja por cansaço, seja por descompressão, podem deitar
tudo a perder. Experiências recentes assim o demonstram.
Este é o momento de voltar a unir esforços, de manter a vigilância e todas as cautelas. Sem medo,
mas com todas as precauções!
Até à concretização da vacinação em massa, muito tempo vai passar e, neste tempo, os perigos
da desinformação – muitas vezes motivada por falta de uma informação clara e objetiva- do negacionismo e do oportunismo de políticos que esperam que tudo corra mal para emergirem com
projetos de autoritarismo usando o populismo de todos os matizes e quadrantes.
No dia em que passam 40 anos sobre a trágica morte de Francisco Sá Carneiro é útil lembrarmo-nos da sua coragem, desassombro e frontalidade, quando dizia, “a política sem ética é uma
vergonha!”
Em Cascais estamos cientes do caminho de percorremos e que ainda temos de percorrer até ao
sucesso completo sobre este combate que é o combate das nossas vidas. Temos de ter confiança
e temos de manter as cautelas.
Sabemos que quando combatemos a pandemia sanitária temos de dar resposta à pandemia económica e social e sabemos que temos de dar respostas a todos setores da nossa comunidade.
Estamos a viver o Natal, estamos no Advento, a época de esperança, onde a luz da nova aurora se
anuncia. Vivemos num estado laico, mas eu não confundo um estado laico com um estado sem fé.
As nossas convicções são as da esperança e da renovação. Por isso este Natal, o Natal mais diferente de todos os natais, procurámos que a nossa comunidade vivenciasse um tempo de
esperança.
As nossas iniciativas de Natal, na sua expressão mais pública; as luzes, o cortejo e a roda gigante,
são uma afirmação de fé no futuro.
Vamos levar o nosso cortejo natalício a 150 localidades de todo o concelho, para que todos possam sentir a alegria e essa luz de esperança. As iluminações de Natal são as luzes que iluminam a
esperança de setores, como o comércio e a restauração, duramente fustigados nesta pandemia.
Mantemos e alargamos todos os programas de auxílio a todos os que sofrem os efeitos sociais
desta crise.
Assumimos o papel do Estado central em áreas da saúde e da solidariedade, com vista a afrouxar
a enorme pressão que se exerce sobre o sistema de saúde e vamos alargar a nossa ação em todas
estas áreas, porque é nas crises mais agudas que os cidadãos precisam de sentir o estado, neste
caso o estado local, próximo dos seus problemas e dos seus anseios,
Estamos no bom caminho e por isso é devido o reconhecimento aos cascalenses que têm compreendido e correspondido ao esforço necessário para que consigamos chegar ao fim deste combate vitoriosos.
Com esperança e toda a cautela termino citando de novo Francisco Sá Carneiro, ”medimos os
desafios a enfrentar e sentimos a impaciência acumulada nos anos passados que sobre nós pode
desabar. Mas não tememos os riscos, nem receamos a esperança. A força forja-se na luta, a firmeza no combate pelos princípios, a coragem no enfrentar da crise”
Obrigado cascalenses!
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve em direto no facebook da Câmara entre as 11h e as 12h a esclarecer e a
dialogar com os cascalenses. Com o anúncio da proximidade da vacina para a COVID-19, o presidente da Câmara apelou, uma vez mais à resiliência, e precaução pois o sucesso ainda não está
alcançado. Durante o período de emissão em direto foram registadas mais de 2600 visualizações, alcançadas mais de 5500 pessoas e 1312 interações.

COVID-19
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA – COVID 19

Segundo os dados da Unidade de Saúde Pública, ACE’s Cascais referentes à evolução dos números da epidemia de ontem registaram, no concelho mais 55 novos casos, o que faz que o número
de infetados desde o início da pandemia ascenda a 5988, dos quais 3310 são mulheres e 2678
homens. Registaram-se mais 2 recuperações o que perfaz 5125. Os dados acrescentam que nas
últimas 24 horas não se registou nenhum óbito, mantendo-se assim o número de 151 falecimentos.

COVID-19
PARLAMENTO VOTA PROLONGAMENTO DO ESTADO DE
EMERGÊNCIA ATÉ 7 DE JANEIRO
O parlamento vai debater e votar hoje o projeto de decreto do Presidente da República que prevê o prolongamento do estado de emergência em Portugal até 7 de janeiro para permitir medidas de contenção da Covid-19. Carlos Carreiras apelou hoje no seu direto com os munícipes de
Cascais a que todos os cascalenses, escutassem, amanhã, as declarações do primeiro-ministro
com as determinações relativas ao estado de emergência que vigorará nos próximos 15 dias.

COVID-19
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS - MAIS SECÇÕES DE VOTO

Com vista a facilitar a votação, em tempos de pandemia, para as próximas eleições à Presidência
da República, Carlos Carreiras anunciou que a Câmara, está a aumentar e a distanciar as secções
e mesas de voto. Na freguesia de Cascais Estoril entretanto já procedeu à reorganização dos
postos de recenseamento, com a criação de novos 4 postos. Com esta reorganização, a zona de
Cascais e Estoril vai passar a ter 6 Postos de Recenseamento, que ficarão nas seguintes localidades: Cascais, São João do Estoril, Areia-Guincho, Aldeia do Juso, Fontainhas e Monte Estoril-Amoreira.

COVID-19
CORTEJO DE NATAL

Este ano o Natal em Cascais é diferente. Face à pandemia a Câmara leva um cortejo de Natal a
150 localidades, para que a magia desta data continue viva em todos os corações. Os itinerários
já percorridos têm sido um êxito, com destaque, pelo significado e pela emotividade pela passagem do cortejo pela Casa da Criança de Tires, que alberga os filhos das reclusas do estabelecimento prisional. O Natal em Cascais leva a paz, a alegria e o calor humano junto de todos.

COVID-19
RODA GIGANTE

A roda Gigante de Cascais é já uma marca inconfundível da vila. Este ano, mesmo em plena pandemia e com total observância das regras de segurança, a roda já está a funcionar todos os dias,
entre 2 e 31 de dezembro, do meio-dia à meia-noite. Há exceções: ela funciona apenas até às 17
horas de dia 24. O horário será sempre adaptado às imposições de recolher obrigatórias determinadas no âmbito do Estado de Emergência.

COVID-19
CORRER NO NATAL PELA SOLIDARIEDADE

A Câmara e o Centro de Cultura e Desporto de Cascais promovem uma corrida solidária virtual
para reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis da comunidade. Na primeira edição da Cascais
Corrida de Natal, o desafio é virtual e pode ser realizado entre 12 e 20 de dezembro, a qualquer
hora e em qualquer lugar respeitando as normas impostas pela DGS. Ao inscrever-se recebe um
kit (t-shirt e dorsal) e contribui para esta causa solidária, pois os 5€ da inscrição serão convertidos em produtos alimentares, que serão entregues às famílias mais vulneráveis do concelho.
Além disso, o valor de cada inscrição será duplicado pela Câmara de Cascais. O LIDL e ALDI parceiros desta iniciativa contribuirão com 7500 euros cada.

COVID-19
ÁRVORE SOLIDÁRIA

Já doou os brinquedos de que já não precisa a associações de moradores de Cascais? Ajude-nos
a proporcionar um Natal mais feliz às crianças que menos têm. Saiba onde pode entregá-los:
https://bit.ly/2árvoresolidária

COVID-19
MONTRAS DE CASCAIS MAIS ILUMINADAS

As melhores montras do comércio local vão ser eleitas a 6 de janeiro.
A Câmara, as Juntas de Freguesia do concelho, a DNA Cascais e a Associação Empresarial do
Concelho de Cascais (AECC) promovem a iniciativa “Montras de Natal”
Com o slogan “Ilumine este Natal”, com o propósito de dinamizar a atividade comercial nesta
época embelezar as ruas de Cascais e promover o comércio local”.
A ação decorrerá de 8 de dezembro a 6 de janeiro de 2021, com as montras a votação no facebook da AECC.

COVID-19
HÁBITOS DE CONSUMO

Quais são os seus hábitos de consumo? Invista cinco minutos do seu tempo e ajude os alunos dos
Mestrados em Gestão e Finanças da Nova School of Business and Economics a conhecer melhor
o comércio local em Cascais.
Siga o link: https://bit.ly/36CGH9m

COVID-19
BAIRRO DA CRUZ VERMELHA

O executivo municipal de Cascais aprovou a adjudicação e minuta do contrato para a requalificação urbanística do Bairro da Cruz Vermelha (2ª. Fase). Desta forma, o município dá mais um
passo na concretização objetiva de uma obra estrutural do concelho. A requalificação a desenvolver no Bairro da Cruz Vermelha corresponde a uma intervenção física de reabilitação em espaço público inserido num território atualmente degradado. O novo espaço a edificar vai atribuir
novas valências a um bairro com fortes carências, nomeadamente de espaços verdes e de convívio devidamente equipados.

COVID-19
CÂMARA APROVA APOIOS A ESCOLAS DO CONCELHO

Confeção e transporte de comida, compra de equipamentos de educação especial e melhoria
das condições dos estabelecimentos de ensino estão entre os investimentos aprovados pela Câmara Municipal de Cascais.

COVID-19
REQUALIFICAÇÃO NA QUINTA DA BELA VISTA EM SASSOEIROS

A requalificação da parte Norte da rua Ilha de São Jorge, na Quinta da Bela Vista, em Sassoeiros,
já está a decorrer. Esta obra foi apresentada e debatida com os moradores e as suas sugestões
foram acolhidas. Foi possível criar mais lugares de estacionamento e manter os dois sentidos na
via. Brevemente será apresentada a parte sul que está em elaboração na CMC.

COVID-19
CASCAIS ROMANO

Na mais recente intervenção da Câmara na Villa Romana de Freiria foi destapado, para posterior
conservação e exposição, o mosaico romano que decorava o pátio interior da casa senhorial de
Titus Curiacius Rufino, senhor da Vila Romana de Freiria. Este achado arqueológico da presença romana no território é um dos mais importantes exemplares deste tipo de mosaicos, porque,
como refere o arqueólogo Pedro Braga, “permite ver com bastante clareza a técnica de construção destes pavimentos. Trata-se de mais um dos ex-libris da presença romana em Cascais, com
mais de 2 mil anos, como referiu o vereador João Aníbal Henriques, “trata-se de recuperar as
memórias da nossa terra”.

COVID-19
CIDADES DO FUTURO

No próximo dia 10 de Dezembro, a APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
das Comunicações organiza um webinar para debater o “Novo Normal nas Cidades do Futuro”.
O encontro virtual vai ser dedicado à reflexão sobre as alterações que a pandemia de Covid-19
trouxe à forma como vivemos e sobre qual poderá ser o papel das cidades na construção de um
novo futuro. Para partilhar as suas visões e experiências sobre o tema vão estar representantes
de empresas do sector tecnológico, assim como representantes municipais. Miguel Pinto Luz,
vice-presidente da Câmara, José Martins, diretor do departamento de inovação e tecnologias de
informação e comunicação do município de Oeiras, e Pedro Cepeda, vereador do planeamento e
desenvolvimento económico de Penafiel, darão a conhecer a perspetiva da gestão municipal.

COVID-19
ECOLUDOTECA

Cascais conta com mais um espaço lúdico inovador destinado a crianças, jovens e famílias. Na
Ecoludoteca de Cabeço de Mouro, na freguesia de S. Domingos de Rana, criada e dinamizada
pela Fundação Champagnat, os mais novos podem beneficiar de diversas atividades educacionais orientadas não formais ou simplesmente brincar de forma espontânea. A população sénior
também tem aqui um espaço onde poderá conviver e desenvolver competências, por exemplo,
nas novas tecnologias, através de workshops ou acedendo à internet e aos equipamentos informáticos disponíveis. Uma forma de combater o isolamento de que sofrem, em muitos casos, os
mais velhos dentro da comunidade.

COVID-19
CLUBES E COLETIVIDADES JÁ PODEM TESTAR

73 Clubes e associações desportivas foram contempladas com o kit de despistagem ao Sars-coV-2. Desta forma a autarquia pretende contribuir para o desenvolvimento de uma atividade
desportiva em segurança e garantir que as coletividades tenham uma melhor capacidade de
resposta a situações de emergência e despiste a Covid-19.

COVID-19
BOLSAS CASCAIS INTERARTES

A Cátedra Cascais Interartes atribui uma bolsa anual, no valor de 5 mil euros, a trabalhos de investigação. As candidaturas estão abertas a todos os interessados até 31 de janeiro de 2021.

COVID-19
ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA

A escola da Cidadela em Cascais, ganhou o prémio da Escola Amiga da Criança na categoria
“Escola em Casa”. Tanto alunos como docentes participaram no projeto. Os 22 alunos de duas
turmas do 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias, da Escola Básica e Secundária da Cidadela juntaram-se com o objetivo de criar um projeto que unisse alunos e professores, apesar da
distância física. Só depois de o produto final estar concluído é que a ideia de se candidatarem
à categoria “Escola em Casa” do prémio “Escola Amiga Da Criança” surgiu. E da ideia à prática
concretizaram o sonho e agora forma sagrados vencedores do Prémio “Escola Amiga”.

COVID-19
DISTINÇÃO PARA O “CASCAIS A SORRIR”

O “Cascais A Sorrir”, promovido pela ONG Mundo A Sorrir, foi um dos projetos distinguidos pelo
programa Portugal Inovação Social, na categoria de Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo
Social (IIES). A iniciativa visa promover a qualidade de vida dos cidadãos socioeconomicamente
mais vulneráveis do concelho de Cascais. .A Mundo A Sorrir apostou num projeto de caráter inovador que assenta no reconhecimento da educação e promoção da saúde oral como estratégia
fundamental para a equidade e coesão social e para a melhoria da qualidade de vida, e da saúde
em geral, das populações mais vulneráveis.

COVID-19
LEADING PEOPLE

“A “Leading People – International HR Conference” pode ser vista na “Líder TV”, na posição 165
da grelha do MEO, e na SAPO Vídeos. Trata-se de uma iniciativa da Tema Central, do Lisbon Hub
dos Global Shapers do Fórum Económico Mundial e da Câmara Municipal de Cascais, com a parceria institucional da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, International Club of Portugal,
APG – Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas e da APESPE RH – Associação Portuguesa
das Empresas do Sector Privado de Emprego e de Recursos Humanos.”

COVID-19
COMBOIOS COM FREQUÊNCIA REDUZIDA NO
PERÍODO NOTURNO
A CP anunciou, esta sexta-feira, que vai ajustar a oferta nas Linhas de Sintra, Azambuja e Cascais
neste fim de semana prolongado, depois de ter verificado no fim de semana anterior uma procura
que justifica este ajuste. A CP constatou um nível de procura dos comboios das Linhas de Sintra
/ Azambuja e Cascais, no passado fim de semana, que justifica uma alteração da oferta inicialmente prevista para os dias 5, 6, 7 e 8 dezembro”, Deste modo, a CP decidiu que “nestas datas e
linhas, serão realizados todos os comboios da oferta programada entre as 6h00 e as 20h00, com
redução da frequência dos comboios apenas no início do período noturno”.

COVID-19
CÉUS DE CASCAIS

Céus de Cascais é o título da exposição de pintura de Luís Tinoco de Faria inaugurado ontem, no
Grémio Literário em Lisboa. Com curadoria de Clo Bourgard a exposição é composta por diversas
aguarelas e estará patente até dia 30 de dezembro inclusive.

COVID-19
MOZART

A Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, dirigida pelo Maestro Nikolay Lalov ainda vai dar
dois concertos até ao final do ano. Destaque para o esperado Concerto de Natal que vai acontecer dia 18 de dezembro, às 19h00, no Auditório Senhora da Boa Nova. Mas, se gosta de Mozart,
não pode perder “ A Sinfonia Nº39”, no dia 11 de dezembro, às 19h, no mesmo auditório. Reserve
já o seu bilhete, visto que os lugares são limitados, no cumprimento das restrições impostas pelas
autoridades de saúde para prevenir o contágio da Covid-19.

COVID-19
BEETHOVEN- 250 ANOS

Em dezembro de 2020 comemoram-se os 250 anos do nascimento de Ludwiervan Beethoven
(1770-1827). A Fundação D: Luís 1 e a Câmara de Cascais assinalam a data numa perspetiva de
contextualização e enquadramento com outros célebres músicos da sua época com quem revela
mais afinidades. Domingo, 6 de Dezembro. às 11 horas, o Centro Cultural de Cascais acolhe um
espetáculo multifacetado que junta um grupo de artistas internacionais com grande experiência e
assinalável reputação, para interpretarem peças de Beethoven.

COVID-19
DEFESA E DIVULGAÇÃO DA MÚSICA PORTUGUESA

Exposição sobre a grande pianista Maria da Graça Amado da Cunha que se destacou pela defesa
e pela divulgação da música portuguesa, e que desvenda a história da extraordinária intérprete,
que desde cedo despertou a atenção de figuras como José Viana da Mota, Luís de Freitas Branco, Francine Benoit e Fernando Lopes-Graça.
Exposição documental, assente no espólio doado pela família e incorporado no Museu da Música
Portuguesa em 2011. A investigação em torno deste acervo, contou com a colaboração do INET-MD, Instituto de Etnomusicologia - Música e Dança e do CESEM, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical. Programação de visitas guiadas, concertos e conferências. Informações:
214 815 904 | mmp@cm-cascais.pt

COVID-19
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Os índices do investimento imobiliário regista uma subida de 39% nos primeiros nove meses de
2020. Entre janeiro e setembro foram investidos 2,2 milhões de euros, face aos 1,6 mil milhões de
euros do ano anterior. Escritórios e retalho contabilizaram 76% do volume total de investimento
observado até ao final do terceiro trimestre. Apesar da pandemia da Covid-19 ter afetado todos
os setores da sociedade, o mercado imobiliário em Portugal registou um crescimento homólogo
de 39% nos primeiros nove meses de 2020, segundo o estudo publicado pela consultora imobiliária Savills. Tal como em anos anteriores, o investidor estrangeiro continua a dominar este setor no
país, tendo no período em análise contribuído com 81% do volume de investimento total.

COVID-19
RESTAURANTES E BARES DE CASCAIS LANÇAM
CALENDÁRIO DO ADVENTO CERVEJEIRO
Chama-se “Beer Advent Calendar Cascais” e não é apenas um calendário. É um evento que decorre em vários restaurantes do concelho, desde Carcavelos até à Praia do Guincho. A proposta é
simples: provar petiscos e cervejas artesanais todos os dias, até 23 de Dezembro. O “Beer Advent
Calendar Cascais”, criado em parceria com as marcas de cerveja Trindade e Lagunitas, é promovido por 24 restaurantes do concelho, que prometem várias surpresas para os consumidores.
Depois do Natal, há “After Xmas” em seis bares, com mais ofertas especiais.Esta iniciativa pretende unir vários pontos de venda do concelho de Cascais em prol de uma causa: a do suporte à
restauração e similares.

COVID-19
EXPERIÊNCIAS GASTRONÓMICAS

Num ano em que o Natal se celebra de forma diferente, o Sheraton Cascais Resort, situado na
Quinta da Marinha, preparou algumas sugestões que pretendem levar algum conforto e tradição
às mesas. Trata-se um Cabaz de Natal, para desfrutar em casa e que pode constituir uma oferta.
O Cabaz de Natal desafia as famílias a pôr as ‘mãos na massa’ e a preparar duas Receitas com
História para a consoada, seguindo todos os passos da sua confeção através de um vídeo com
o Chef Pedro Rebelo dos Santos. A caixa gastronómica inclui os ingredientes necessários para
a elaboração das propostas do Chef, para um jantar de 4 pessoas e ainda uma garrafa de vinho
tinto e um bolo-rei.

COVID-19
COMBOIOS COM FREQUÊNCIA REDUZIDA NO
PERÍODO NOTURNO
A CP anunciou, esta sexta-feira, que vai ajustar a oferta nas Linhas de Sintra, Azambuja e Cascais
neste fim de semana prolongado, depois de ter verificado no fim de semana anterior uma procura
que justifica este ajuste. A CP constatou um nível de procura dos comboios das Linhas de Sintra
/ Azambuja e Cascais, no passado fim de semana, que justifica uma alteração da oferta inicialmente prevista para os dias 5, 6, 7 e 8 dezembro”, Deste modo, a CP decidiu que “nestas datas e
linhas, serão realizados todos os comboios da oferta programada entre as 6h00 e as 20h00, com
redução da frequência dos comboios apenas no início do período noturno”.

COVID-19
BEINCLUSIVEEUSPORTS AWARDS 2020

O projeto “SurfArt”, da Pressley Ridge- Associação de Solidariedade Social apoiado pela CM Cascais, acaba de ganhar o primeiro lugar do prémio #BeinclusiveEUSportsAwards2020. Um prémio
que destaca a inclusão e solidariedade. O lema desta associação é “Atreve-te. Realiza-te. Transforma-te.” e acaba de ser reconhecido de entre projetos de todos os cantos da Europa. Através
do surf e das nossas rodas de reflexão conseguimos compartilhar e desenvolver aspetos importantes das relações interpessoais e de autonomia intelectual relacionada com os afetos, consciência emocional de si e do outro. Desta forma, facilitamos o acolhimento e o respeito através da
empatia e da aceitação. Permitimo-nos expor e explorar em conjunto e corajosamente, as nossas
vulnerabilidades, transformando-as na nossa principal força. Aceitamo-nos como somos e permitimo-nos ser cada vez mais dentro deste movimento de descoberta.

COVID-19
HISTÓRIAS DESCONFINADAS

Já conhece a exposição “Histórias desconfinadas” patente no Espaço Memória dos Exílios? São
histórias de resiliência, solidariedade, muita sorte e também de perda daqueles que encontraram
refúgio em Cascais, fugidos das atrocidades do nazismo. Histórias inspiradoras para o futuro, ainda pouco definido, que estamos a construir. A próxima visita guiada à exposição acontece dia 13
de dezembro, às 10h30. Inscrição obrigatória.

COVID-19
QUINTA DO PISÃO

No próximo fim-de-semana as atividades na Quinta do Pisão são em família! Venha descobrir a
Natureza ou construir uma rena de Natal em madeira!

COVID-19
BOLSAS PARA JOVENS

A Junta de Freguesia de Cascais Estoril com o objetivo de estimular a frequência do ensino superior aprovou a atribuição de 23 bolsas de mérito no valor de mil euros, e de prémios de mérito
de €100. O investimento de €9600 no total tem como objetivo “premiar o mérito e o esforço dos
estudantes da freguesia que, no ano letivo de 2019/2020, obtiveram uma média igual ou superior
a 17 valores, e que este ano ingressaram no ensino superior”.

COVID-19
ALCABIDECHE ADERIU À REDE ELETRÃO

O Eletrão é um dos motores da reciclagem de resíduos em Portugal, assumindo a gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, resíduos de pilhas e acumuladores e resíduos de
embalagem gerados em Portugal. Devido à elevada importância da reciclagem destes produtos a
Junta de Freguesiade Alcabideche aderiu à Rede Eletrão juntando-se aos mais de cinco mil locais
de recolha espalhados pelo território nacional. Nestes pontos de recolha, localizados em várias
superfícies comerciais e também no Complexo Desportivo de Alcabideche, pode depositar as
suas pilhas usadas, lâmpadas tubulares, lâmpadas diversas e pequenos eletrodomésticos.

COVID-19
MIRPURI FOUNDATION SAILLING TROPHY

A 2ª edição deste troféu realiza-se em Cascais. A prova será disputada nos dias 4 e 5 de junho
do próximo ano e são esperados cerca de 100 velejadores nesta prova que junta veleiros convencionais e barcos à vela de alta competição. Depois do sucesso da 1. Edição, os organizadores não
tiveram nenhuma dúvida em eleger de novo Cascais como a “cidade-sede” desta prova.

COVID-19
FESTA DAS LUZES- HANUKKAH

Como já vem sendo hábito Cascais irá celebrar, no próximo dia 15 a festa das luzes, o Hannukkah
da comunidade judaica com o acendimento das luzes no candelabro, “Menorah”.

COVID-19
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O “C”

Há tanta coisa para descobrir no Jornal C deste mês. Venha daí viajar connosco neste Natal:
https://bit.ly/JornalC_dez2020

COVID-19

TUDO SOBRE PROGRAMA DE MÁSCARAS
P&R MÁSCARAS ACESSÍVEIS
P: Quantas máscaras posso adquirir?
R: Cada cidadão pode levantar um máximo dez (10) máscaras/semana nas instituições
aderentes. Nos dispensadores automáticos podem ser adquiridas 3 máscaras por 0,50€.

P: Quanto vão custar as máscaras?
R: Nada. A partir das 00h00 de dia 28.10.2020 as máscaras entregues nas entidades aderentes
ao programa serão gratuitas para facilitar o cumprimento da Lei n.º 62 A/2020 de 27 de
outubro (ver +).

P: Preciso de documento de identificação para levantar as máscaras?
R: Sim. É obrigatório apresentar documento de identificação com NIF e comprovativo de
morada; ou cartão de estudante ou documento da entidade empregadora.

P: Vão fazer um registo os meus dados?
R: Sim. Os dados destinam-se a garantir que são apenas entregues as máscaras previstas.
P: Em que horário posso adquirir as máscaras?
R: Verifique o horário junto das instituições aderentes.
P: Posso ir buscar máscaras para idosos ao meu cuidado ou para os meus pais?
R: Sim. As máscaras deverão ser lenantadas mediante apresentação de documento de
identificação, NIF e comprovativo de morada da pessoa a quem se destinam.

P: Os +65 podem recorrer à Linha Sénior da Câmara de Cascais com as Juntas como apoio à
compra das máscaras?

R: Sim. É útil, e desejável, que os maiores de 65 recorram aos voluntários da Linha de Apoio
Sénior (mais informação AQUI (https://www.cascais.pt/noticia/covid-19-linha-de-apoio-senior)

P: Cascais tem produção própria de EPI?
R: Sim. Cascais dispõe de uma fábrica de máscaras.
P: E “vending machines” (máquinas automáticas) que disponibilizem máscaras?
R: Cascais dispõe de 300 equipamentos que estão colocados em locais estratégicos do
território (ver moradas aqui). Nestes equipamentos pode adquirir 3 máscaras por 0,50€ as
vezes que entender

P: NIF de empresas são válidos para levantamento e aquisição de máscaras?
R: Existem condições específicas para empresas. Por favor envie email para mascaras@
cascaisproxima.pt
P: Trabalho e resido no concelho, tenho direito a 20 máscaras?

R: Não. Terá de escolher a qualidade em que pretende receber as 10 máscaras gratuitas por
semana. Não pode acumular.
P: É possível aos munícipes adquirir mais máscaras, para além das 10 gratuitas ainda que
pagando?

R: Não. Nesta fase, junto das entidades parceiras apenas pode levantar as máscaras gratuitas.
Se pretender adquirir mais máscaras além das 10 gratuitas por semana, por favor dirija-se aos
dispensadores automáticos onde pode adquirir pacotes de 3 máscaras por 0,50€. Existem
300 dispensadores espalhados pelo concelho, na sua maioria dentro dos estabelecimentos
de comércio local para garantir maior segurança após inúmeros atos de vandalismo contra os
equipamentos instalados na via pública.
P: Onde posso levantar as máscaras?

R: As máscaras gratuitas podem ser levantadas nas entidades aderentes que fazem parte da
rede associativa cultural e desportiva do concelho. Podem também ser levantadas junto das
Instituições de Solidariedade Particular que integram o Programa de Máscaras Acessíveis.
Confira toda a lista em cascais.pt

COVID-19

TUDO SOBRE PROTOCOLO DE VACINAÇÃO
P&R VACINAÇÃO LOCAL
P: Que protocolo é este?
R: Vem dar apoio ao SNS na administração do Programa de Vacinação gratuita contra a gripe
sazonal para seniores (pessoas com 65 e mais anos) e doentes crónicos. A Câmara Municipal
de Cascais, Farmácias do Concelho e Associação Dignitude associaram-se para garantir que
a administração da vacina (habitualmente paga fora do SNS) seja gratuita para seniores
residentes no concelho. Desta forma alivia-se a pressão sobre os Centros de Saúde ou Unidades
de Saúde Familiar, especialmente sobrecarregados por causa da pandemia.
P: Onde posso ser vacinado(A)?

R: No Centro de Saúde onde está inscrito(a) ou nas farmácias. Esta vacinação implica
disponibilidade de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Junto dos Centros de Saúde e a
pedido do ACES Cascais, a vacinação poderá decorrer no Covid-Bus que, neste caso, funciona
como posto avançado de vacinação ao serviço da unidade de saúde. Ao abrigo do Programa
de Vacinação Local, o ato de vacinação nas 42 farmácias do concelho é gratuito para os
munícipes com 65 anos e mais, desde que haja vacina para administrar. Deve ser feita reserva
prévia. O custo de 2,5€ é suportado pela CM Cascais (90%) e pela Associação Dignitude (10%).

P: Onde podem vacinar-se?
R: Numa das 42 farmácias de Cascais (todas se associaram) - por marcação nas farmácias
da área de residência - e no Covid-Bus da Câmara Municipal de Cascais que vai circular por
todas as freguesias a reforçar a vacinação em articulação com o ACES Cascais. Aconselha-se
o munícipe a escolher uma farmácia da sua área de residência e que façam a marcação. No
Covid-Bus, o munícipe deverá tirar uma senha e aguardar a sua vez.

P: Quanto paga a CMC?
R: A vacina contra a gripe sazonal é gratuita para seniores. Porém, a administração só é gratuita
nos Centros de Saúde ou Unidades de Saúde Familiar. Nas farmácias tem habitualmente um
custo de 2.5€. Com o presente protocolo, a Associação Dignitude assegura10%, a CMC os
restantes 90% para que a vacina não tenha qualquer custo.

P: Qual é o valor global do protocolo?
R: 25 mil euros.
P: Porquê? Mais uma resposta municipal para aliviar os centros de saúde, os hospitais e o SNS.
R: Mais uma resposta para vencer a covid.
NOTA: STOCK DE VACINAS ESGOTADO. AGUARDA NOVA ENTREGA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

FAQ’S em atualização em cascais.pt

COVID-19

ARQUIVO DE COMBATE À PANDEMIA
MEDIDAS GERAIS
Restrições à circulação de 30 out a 3 nov
Protocolo de Vacinação Local
Programa máscaras acessíveis
Dispensadores automáticos de máscaras - Programa “Máscaras acessíveis”
Desconfinamento: Cemitérios Municipais reabertos
Desconfinamento: Reabertura dos equipamentos fitness ao ar livre
Estamos aqui para si | Cascais cria pontos locais de atendimento
Caixas e Casas Solidárias CMC onde encontrar?
Medidas extraordinárias para a AML
COVID-BUS já circula em Cascais
Desconfinamento: Proibição de venda de bebidas nos PAC
Desconfinamento: Cascais vai testar toda a sua população
Desconfinamento: Reativação de cobrança de parquímetros
Desconfinamento: Regresso das Feiras de Levante
Eventos ou iniciativas adiados ou cancelados
Desconfinamento: Taxas Mensais de estacionamento “congeladas”
Desconfinamento: “Portas abertas” até final de junho [nid:32991]
Desconfinamento: Reabertura do Atendimento Presencial
Desconfinamento: Verão no Parque para aliviar pressão nas praias
Desconfinamento: Reabertura do Aeródromo e Marina de Cascais
Desconfinamento: Mercado da Vila com mercado saloio ao domingo
Desconfinamento: Reabertura dos Equipamentos Culturais
Desconfinamento: Acesso à Barragem do Rio da Mula reaberto
Desconfinamento: Reabertura do “Redondel” do Mercado da Vila
Desconfinamento: Reabertura da Quinta do Pisão e da Horta
Desconfinamento: reabertura de Bibliotecas e Arquivos Municipais
Desconfinamento: Reabertura do Paredão e Parques
Desconfinamento: Programa de Distribuição Gratuita de Máscaras
Desconfinamento: Aumento extraordinário e temporário de esplanadas
Programa de voluntariado em fase de desconfinamento
Em Cascais o seu donativo conta a dobrar
Rede municipal de Serviço Público de Transporte de Passageiros
Cemitérios Municipais abertos no Dia da Mãe
Linha de Apoio para Gestão Psicológica em Crise Escolar
Linha Atendimento Empregabilidade
Democracia Digital
A importância da alimentação durante a pandemia
Sociedade Civil diz Presente
Câmara de Cascais protege território
Projeto de Investigação à propagação em Cascais
Reforço da Linha da Frente
Pacote Social da Água
Carreiras municipais com horário adaptado a partir de 01.04.2020
Interdição dos acessos à Barragem do Rio da Mula
Feiras e mercados só para produtos alimentares
Circulação no Paredão interdita
Alojamento para profissionais de saúde assegurado
Desinfeção de ruas e espaços públicos
Criados dois centros de rastreio
Linha de Apoio Sénior
Apoio Social a pessoas em situação de sem abrigo
Encomenda de material médico
1.300 camas para quarentena
Fundo de emergência de 5 milhões de euros
Suspensão das obras municipais
Suspensão dos parquímetros (terminou em 1 de junho de 2020)
Autocarros de Cascais gratuitos até maio

Acolhimento de crianças - Trabalhadores de Serviços Especiais
Refeições escolares asseguradas
Sugestões para quem fica em casa
TELETRABALHO
Postos de Turismo | Tourism Office | Office de Tourisme
Atendimento Municipal
Limpeza urbana assegurada
Espaços e equipamentos públicos
Programas voluntariado cancelados
Aeroporto de Tires e Marina de Cascais encerrados
Suspensão das Bicas e encerramento dos Quiosques
Bares encerrados
Praias de Cascais interditas pela Capitania do Porto de Cascais
Licenciamento, multas, execuções fiscais e outros
Pacote de Medidas Adotadas
Comunicado: Segurança nas Praias do Concelho
Coronavírus: Plano de Contingência de Cascais já em vigor
MEDIDAS PARA EMPRESAS
Desconfinamento: Street Food para o Verão no Parque
Desconfinamento: Máscaras para empresas
Desconfinamento: Reabertura do Ninho de Empresas DNA
Desconfinamento: Selo Comércio OK
Desconfinamento: Testes rápidos para comércio local
Desconfinamento: Aumento extraordinário e temporário de esplanadas
Rede municipal de Serviço Público de Transporte de Passageiros
Desconfinamento: Programa de Distribuição Gratuita de Máscaras
Democracia Digital
Programa máscaras acessíveis
Reforço da Linha da Frente
Seminário online para esclarecer empresários
Democracia Digital
APP “Compre Agora, Ganhe Depois”
Linha de Apoio a Empresas - Gabinete de Apoio Especializado
Isenção do Pagamento de Taxas de Ocupação do Espaço Público
Licenciamento, multas, execuções fiscais e outros
Isenção do Pagamento de Taxas de Resíduos
Suspensão dos parquímetros (terminou em 1 de junho de 2020)
Autocarros de Cascais gratuitos até maio
Acolhimento de crianças - Trabalhadores de Serviços Especiais
Fundo de emergência de 5 milhões de euros
Isenção de taxas para operadores turísticos

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

