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O NATAL EM CASCAIS É EM FAMÍLIA
Combatemos a pandemia com responsabilidade, com ações determinantes e coerentes, nas frentes sanitárias, económica e social. Não podíamos ficar de braços cruzados perante uma enorme
injustiça que seria ver os nossos idosos passarem esta quadra de esperança e de luz, afastados e
isolados dos seus familiares, dos seus filhos e netos, na desesperança de um confinamento imposto por este maldito vírus que teima em alterar o nosso modo de viver em sociedade tentando
impor a desumanidade a desesperança e a violência da solidão.
Queremos construir uma sociedade mais justa, mas fraterna e mais humana. Não ficamos submissos perante a crueldade, perante a marginalização e perante as injustiças.
Os nossos jovens há mais tempo, os nossos mais velhos que nos transmitiram os valores do amor,
do carinho e do afeto, não podiam neste momento passar mais um período de confinamento
isolados em lares, sem contactos com as gerações que eles fizeram nascer, crescer e educaram
tantas vezes com enormes sacrifícios pessoais.
Enquanto presidente deste município jamais pactuarei com injustiças, com a desumanidade e com
a marginalização.
Este Natal face às contingências impostas pela pandemia o cenário dos mais idosos residentes
em lares era dramático. Mais uma vez ficariam isolados. Longe do calor, do carinho e do afeto dos
seus familiares.
Como a indiferença é o primeiro passo para a injustiça e a desigualdade a Câmara de Cascais, face
a esta situação, desencadeou uma operação ambiciosa com largas implicações logísticas e que,
mais uma vez, vai por à prova a nossa resiliência, a nossa capacidade de servir o próximo e
sobretudo de estarmos atentos aos mais fragilizados.
A operação Natal em Família é uma iniciativa que nos orgulha e dá sentido ao ADN de Cascais
que é de sermos todos por todos.
Para que nenhum idoso fique nesta quadra confinado nos lares residenciais, a Câmara criou condições para que possam, neste período passarem a quadra festiva com a sua família, com toda a
segurança e responsabilidade.
Assim, além de financiar testes de diagnóstico aos idosos residentes nos lares do concelho, a
autarquia vai pagar alojamento nas unidades hoteleiras locais para que os idosos possam cumprir
um período de isolamento profilático na companhia de um familiar, após estarem em contacto
com os familiares. A medida vida prevenir eventuais surtos de Covid-19 no regresso às instituições
onde os idosos residem habitualmente que, desta forma podem passar o Natal em família mais
tranquilos.
Implicando um investimento municipal entre 300 mil e 400 mil euros, a medida conta também
com a ajuda de mecenas e a parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais e d a Delegação da Cruz Vermelha do Estoril.
É uma resposta de toda a comunidade a um problema de humanidade, a de tentar que as famílias possam reunir-se no Natal e no Ano Novo, para que o afeto o amor, o carinho e a humanidade
aqueça os seus corações.
Criar condições para que, em Cascais todos estejam no mesmo barco é a nossa melhor resposta a
esta pandemia, para que a vençamos com as nossas armas que são as armas da solidariedade, da
inclusão, do respeito e do amor pelo próximo
Nada melhor que cumprirmos a mensagem de Natal cuidado e protegendo aqueles ao longo da
vida nos cuidaram, protegeram e tantas vezes deram o melhor de si para nos criarem.
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL- OPERAÇÃO NATAL EM FAMÍLIA

Hoje o direto de Carlos Carreiras foi quase integralmente dedicado, à operação que a Câmara
está a organizar, para que os idosos residentes em lares e que tenham familiares residentes em
Cascais não passem esta quadra natalícia isolados. Durante a hora de emissão em direto na página do facebook, os esclarecimentos do presidente do município e as questões dos intervenientes registaram 2800 visualizações e a interação subiu de 45,4%, para 64,1% em relação à semana
passada.

COVID-19
OPERAÇÃO NATAL EM FAMÍLIA

Em Cascais ninguém fica para trás, por isso a Câmara está a organizar uma vasta operação designada Natal em família que vai permitir, nesta quadra “quebrar a solidão dos idosos nos lares”.
Uma ação inovadora que implica um grandioso esforço organizativo e logístico, mas que representa uma resposta de toda a comunidade a um problema de humanidade, a de tentar que as
famílias possam reunir-se no Natal e no Ano Novo. As inscrições podem ser feitas até ao dia 18 de
dezembro.

COVID-19
CASCAIS É NATAL

A magia de Natal vai passar perto de si. Continua o percurso do cortejo de Ntal que está a espalhar com enorme sucesso o calor da magia do Natal por todo o concelho. Este sábado o cortejo
vai estar nas ruas da freguesia de Cascais/Estoril e no domingo será a vez de visitar a freguesia
de Carcavelos/Parede. Serão efetuados dois cortejos diários, um primeiro com início às 11 e o
segundo pelas 17horas. Ao todo a magia de Natal vai percorrer mais de 150 localidades.

COVID-19
CASCAIS NO TOP100 DOS DESTINOS SUSTENTÁVEIS
DO MUNDO
Green Destinations voltou a colocar Cascais, Sintra e Torres Vedras no Top 100 de Destinos Sustentáveis do mundo, pelo quarto ano consecutivo. A competição é organizada anualmente pela
Green Destinations com o objetivo de mostrar boas práticas de sustentabilidade em destinos
emergentes e estabelecidos. As nomeações são feitas com base em 30 critérios básicos de sustentabilidade e uma história das boas práticas de sustentabilidade implementadas.

COVID-19
TRAVELTOMORROW

De acordo com a prestigiada revista Travel Tomorrow, Cascais foi uma das cidades europeias
que mais rapidamente reagiu à pandemia através do planeamento estratégico e gestão dos
recursos.

COVID-19
NOVA SBE

A Nova SBE continua a ganhar destaque nos rankings internacionais, sendo este ano a única
portuguesa no TOP 30 do Financial Times. Uma subida de 4 lugares face ao ano passado.

COVID-19
PACTO LOCAL PARA A EMPREGABILIDADE

Foi esta quinta-feira, 10 de dezembro, lançado o Pacto Local para a Empregabilidade e Empreendedorismo Jovem. Um pacto de colaboração que visa unir esforços do Poder Local em
torno da resposta à crise económica e social criada pela pandemia mundial de Covid-19 e consequente elevada taxa de desemprego dos jovens. Cascais foi dos primeiros municípios a aderir a
este Pacto Local que conta já com a adesão de 14 municípios.

COVID-19
CONCURSO DE TALENTOS

Destinado a jovens licenciados ou mestres em Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo ou Gestão do
Território residentes no concelho, Cascais acaba de lançar o Concurso de Talentos Prof. Arquiteto
Carlos Antero Ferreira - Revitalização Urbana, Paisagística e Patrimonial. Além de possibilitar aos
jovens ajudar a definir o futuro do território, o concurso habilita os vencedores a bolsas de investigação de 12, 6 ou 3 meses.

COVID-19
INOVAR

Continuamos a trabalhar na transformação digital do nosso território. A Câmara de Cascais é
parceira de uma das mais populares aplicações de navegação por GPS, o Wase fornecendo e
recebendo informações em tempo real. Sempre com o mesmo objetivo: melhorar a vida dos
cidadãos.

COVID-19
MERCADO DE NATAL ENTRE OS 10 E OS 30 MIL EUROS

Entre os 10 euros e os 30 mil euros, no Cascas & Friends, produtores de várias regiões têm os
seus produtos em prova, e à venda amanhã.
A partir de 10 euros e até 30 mil euros, seis marcas de vinhos e os seus produtores vão juntar-se, no próximo sábado, dia 12 de dezembro, entre as 10h00 e as 20h00, no Casca & Friends, no
Estoril, para um mercado de natal.

COVID-19
NOVA RESIDÊNCIA PARA IDOSOS

O Centro Social e Paroquial de Alcabideche, irá inaugurar em 2021 uma nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, junto à já existente, aumentando a sua capacidade de resposta (47
novas vagas).Para obter mais informações sobre condições de acesso poderá pedir informações
por e-mail – geral@cspalcabideche.pt – ou deslocar-se à secretaria do Centro das 8h30-13h e
14h30-17h30 (tel. 214 690 287).

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
JORNAL C

No ano em que se cumprem 150 anos sobre a decisão que mudaria para sempre a vida na vila
piscatória de Cascais lançamos a pergunta: E se o rei D. Luís I não tivesse decidido vir veranear
para Cascais? Leia tudo no jornal C https://bit.ly/JornalC_dez 2020. E descubra ainda, por exemplo, propostas para realizar em família em cada dia do Advento.

COVID-19
CORRUPÇÃO

No Dia Internacional Contra a Corrupção, a Câmara lançou o Canal para a Transparência Municipal. Um novo serviço público ao dispor dos cidadãos que lhes permite o exercício do escrutínio
sobre o poder público, porque a transparência, a integridade, o respeito não são apenas valores
que valem por si mesmo. Têm, também, consequências positivas na comunidade como um todo.
+info: https://bit.ly/3m0lYRt

COVID-19
CORRIDA SOLIDÁRIA DE NATAL

O ex-futebolista Hugo Leal também apelou à participação na 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.
O valor das inscrições será convertido em produtos alimentares que serão entregues às famílias
mais vulneráveis do concelho.

COVID-19
VERDE SOLIDÁRIO

Ajude as famílias mais carenciadas doando os seus frescos! Recuperamos a iniciativa de 2019 VERDES SOLIDÁRIOS - e apelamos a todos que contribuam com produtos frescos, que serão
doados a quem procura ajuda alimentar.
Amanhã, dia12 de dezembro vamos recolher o máximo de produtos frescos em dois locais: Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio (Tires): das 9h00 às 11h00. Complexo Desportivo de Alcabideche: das 9h00 às 11h00.

COVID-19
VOLUNTÁRIOS

Ser voluntário faz parte do ADN das gentes de Cascais. No Dia Internacional do Voluntário
quisemos reconhecer a dedicação que milhares de munícipes empregam ao serviço de projetos
variados, todos com um objetivo comum: ajudar quem mais precisa. E para assinalar a data da
melhor forma anunciamos os vencedores do Galardão Escola Voluntária 2019/2020. Parabéns a
todos e obrigado!
Voluntariado em Cascais:- 12.208 voluntários em 2019 ,1.619 Voluntários inscritos na plataforma,
83 entidades parceiras, 41 instituições registadas na Plataforma Participa Cascais, 21 projetos
ativos, além dos Programas Municipais de Voluntariado Jovem .

COVID-19
ÁRVORE SUSTENTÁVEL

Este ano tenha uma Árvore de Natal mais sustentável por 10€.
O Pinheiro-de-Alepo resulta dos trabalhos de gestão florestal na Quinta do Pisão. A densidade
desta espécie exótica tem sido controlada em ações que visam a minimização do risco dos incêndios florestais e a preservação das áreas florestais autóctones. As Árvores de Natal artificiais
são produzidas a partir de combustíveis fósseis, têm emissões de CO2 associadas ao transporte e
não podem ser recicladas. Por cada Pinheiro-de-Alepo comercializado serão plantadas 4 plantas
autóctones.

COVID-19
ECOCENTRO MÓVEL

As contas de novembro estão fechadas, foram recolhidos no EcoCentro móvel 2.320 kg de materiais para reciclagem Nesta quadra lembre-se que é importante reciclar os seus resíduos. Confira
os locais onde vai estar o EcoCentro Móvel e traga caricas, rolhas, lâmpadas, pequenos eletrodomésticos, livros ou outros materiais. Desde agosto, até novembro os EcoCentos já receberam
mais de 10 mil kg.

COVID-19
MAIS PLÁSTICO QUE PEIXE

Estima-se que nos oceanos, em 2050 exista mais plástico do que peixe. Uma consequência do
uso do plástico e também de apenas 14% do plástico produzido no Mundo ser reciclado... Dá que
pensar... Como podemos mudar este ciclo? Partilhe connosco as pequenas mudanças que adotou
para o seu dia-a-dia. #21diasareduzirresíduos.

COVID-19
ESPETÁCULO DE NATAL

“Como é estrambólico este mundo” é o espetáculo de Natal para toda a família, que vai acontecer, amanhã dia 12 de dezembro, às 10h30, na Biblioteca de S. Domingos de Rana.

COVID-19
PINTAR A PINTURA

O Centro Cultural de Cascais está a apresentar, até março do próximo ano, ‘Pintar a Pintura’, uma
mostra do trabalho de Gonzalez Bravo, artista plástico nascido em Badajoz e presentemente
a viver em Cascais. A exposição reúne um conjunto de peças em grande escala.

COVID-19
ESPETÁCULO DE NATAL

“Como é estrambólico este mundo” é o espetáculo de Natal para toda a família, que vai acontecer, amanhã dia 12 de dezembro, às 10h30, na Biblioteca de S. Domingos de Rana.

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

