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TRABALHO E CRIATIVIDADE - A MARCA DE CASCAIS!
Na adversidade a resiliência, a paciência é a semente da esperança que faz frutificar o sucesso.
Desde o início desta pandemia que cascais tem dado provas de uma enorme capacidade de resiliência, de paciência e tenacidade. Nesta luta em várias frentes ao longo destes já quase 10 meses
nunca baixámos os braços e temos conseguido com criatividade encontrar as respostas neste
combate desigual. A criatividade é fruto de muito trabalho e muita organização. Temos agido com
criatividade e sempre com uma profunda ligação com os munícipes porque somos todos a mesma equipe.
Este Natal que é, sem dúvida, o Natal mais diferente das nossas vidas, procuramos encontrar soluções para minorar o sofrimento e a solidão das gerações mais velhas. Lançámos os projetos Natal
em Família, que preconiza um conjunto de ações com vista a que os mais idosos, residentes em
lares e com famílias residentes no concelho de Cascais pudessem passar, com todas as condições
de segurança, esta quadra junto dos seus familiares mais próximos.
Com vista a quebrar a solidão criámos igualmente condições para que os familiares possam receber as visitas os seus entes queridos nos lares. Estamos em conjunto com as residências para
cidadãos idosos e com a Proteção Civil, a montar tendas com condições para que os idosos que
não possam deslocar-se recebam as visitas da família e dos seus mais próximos. Criámos opções
para que os cidadãos escolham e sintam a proximidade da autarquia, naquilo que definimos como
o estado local.
Ainda hoje visitei as infraestruturas que estamos a montar no Centro de Congressos do Estorilque já foi virado (várias vezes) de pernas para o ar - e que funciona atualmente como unidade de
vanguarda no apoio ao combate à pandemia e no apoio de retaguarda aos doentes não COVID,
como forma de diminuir a pressão sobre os centros de saúde. Vamos agora instalar ali uma unidade de apoio à vacinação COVID, quando esta se tornar massificada.
Algumas vozes- quase sempre as mesmas e caraterizadas pela inação- têm sido férteis nas críticas à Câmara de Cascais por termos tomado sempre a iniciativa e não ficarmos indolentemente à
espera. O nosso lema é e será sempre o de antecipar soluções! Por isso não vamos ficar à espera
que os problemas surjam e, por isso, estamos a criar as condições para que aquele local possa
prestar apoio á vacinação COVID, assim que estar chegar e que seja necessário vacinar um elevado número de munícipes.
Agimos em diferentes frentes sempre com apoio das populações, das IPSS’s, das associações
de moradores e coletividades, organizações profissionais, entidades públicas e privadas e com o
suporte dinâmico do nosso movimento de voluntariado. Só desta forma, em união, conseguiremos mobilizar recursos para combater, com todos e por todos, esta pandemia que ensombrou as
nossas vidas desde o início de 2020. Temos de continuar o combate, com a mesma determinação,
vontade e criatividade como o fizemos desde o primeiro dia.
Neste Natal quero deixar um apelo e um reconhecimento. Um apelo à responsabilidade individual
e das famílias, para que todos nós possamos garantir um Natal com segurança e um reconhecimento aos infatigáveis profissionais, que em cada um dos setores têm dado tudo por tudo por nós
todos. Seria difícil priorizar, mas não posso deixar de colocar em primeiro lugar, os que trabalham
no setor da saúde. Temos uma enorme divida de gratidão para todos eles, dos médicos, aos enfermeiros e a todos os auxiliares.
Por esse motivo, na próxima terça-feira vamos dar um testemunho de gratidão pelo seu esforço.
Nesse dia o cortejo de Natal de Cascais é-lhes inteiramente dedicado.
Além disso contamos também co as forças de segurança, com os bombeiros, com a Proteção Civil
co os nossos voluntários e com os nossos colegas da Câmara, que nas diferentes tarefas contribuem, cada um a seu modo, para que possamos continuar a resistir.
No plano social reunimos esta semana o plenário do CLAS (Conselho Local de Apoio Social) e
traçámos novas metas para as ações futuras, com o desenvolvimento daquilo que designei por SL
3 S’s. Saúde e Solidariedade Social.
Esta semana também vamos iniciar a distribuição do Cartão Solidário. É um importante contributo
para os que entre nós estão a sofrer os efeitos mais nefastos, na esfera social, desta pandemia.
Depois de ultrapassados entraves burocráticos, esta medida vai auxiliar mais mil famílias que estão
em situação fragilizada. O cartão, ao qual já se candidataram mais de 150 famílias, coloca ao serviço da emergência alimentar uma verba total de 450.000 euros. A autarquia com contribui com
66% do fundo que suporta estes cartões, as restantes entidades- Continente, Cascais Shopping,
Lidl Portugal e agora também o Pingo Doce com os restantes 33,3%. Com esta iniciativa, a autarquia vai conseguir apoiar mais 1000 famílias, para além das cerca de 4000 que já recebem apoios.
Em Cascais somos assim- agimos com criatividade porque somos uma equipe, cuja marca é sermos todos por todos!
Quero finalmente desejar-vos um santo Natal, na paz e na esperança.
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve novamente em direto através da página do facebook da Câmara em diálogo com os munícipes. Durante o direto registaram-se mais de duas mil visualizações, com um
alcance de 4582 pessoas e 415 comentários e partilhas. As emissões do facebook, “fale com o
presidente” regressam em 2021.

COVID-19
CARTÃO SOLIDÁRIO VAI ARRANCAR- 450 MIL EUROS
DE CONTRIBUIÇÕES
Arranca nesta semana a distribuição dos cartões Cascais Mais Solidário, um apoio financeiro
municipal às famílias do concelho fragilizadas pela pandemia, que conta com a parceria do Continente, Cascais Shopping, Lidl Portugal e agora também do Pingo Doce. A Câmara e estes estabelecimentos contribuem com 450 mil euros para apoio alimentar às famílias mais fragilizadas.
Depois de ultrapassadas as questões burocráticas, o cartão, ao qual já se candidataram mais de
150 famílias, coloca ao serviço da emergência alimentar uma verba total de 450.000 euros. A autarquia com contribui com 66% do fundo que suporta estes cartões, as restantes entidades com
33,3%. Com esta iniciativa, a autarquia vai conseguir apoiar mais 1000 famílias, para além das
cerca de 4000 que já recebem apoios.

COVID-19
SOLIDÃO NÃO VENCE NESTE NATAL

Já começou a instalação de várias tendas nos Lares Residenciais para Idosos A primeira tenda
foi instalada nas Fisgas, Alcoitão. Esta medida visa compensar a falta de espaço para as visitas
em segurança dos familiares aos idosos residentes nos lares do concelho. Uma forma de quebrar
a solidão dos mais velhos neste Natal.

COVID-19
VAMOS HOMENAGEAR OS PROFISSIONAIS DE PRIMEIRA LINHA

Na próxima terça-feira, o cortejo de Natal vai ter um significado especial. Vai ser dedicado a saudar e reconhecer o trabalho incessante dos profissionais de saúde que, desde o primeiro dia da
pandemia têm lutado sem tréguas e sem descanso contra a COVID. O cortejo inicia-se no Centro
de Saúde de S. João do Estoril e vai incorporar também elementos das forças de segurança, dos
bombeiros e proteção Civil.

COVID-19
FAMÍLIA DE CASCAIS

Resistência é a palavra que melhor ajuda a definir o trabalho dos profissionais de saúde no combate à pandemia que mudou o mundo. Resistem ao cansaço, à dura realidade do dia-a-dia nos
hospitais e centros de saúde. Envie o seu vídeo de Boas Festas através do Whatsapp Cascais:
+351 919 995 312.
Vamos partilhar para ampliar os votos de Boas Festas desta grande família Cascais. Feliz Natal!

COVID-19
MÁSCARAS

Não facilite. Use a máscara. É ela que nos protege e ajuda a travar o risco de contágio. A Câmara
oferece 10 máscaras por semana a residentes, trabalhadores e estudantes no concelho.

COVID-19
DESINFEÇÃO NO CRID

Realizou, hoje, no Complexo Social do CRID mais uma ação de desinfeção em várias estruturas
do concelho. Desde o início da pandemia a Câmara tem trabalhado de uma forma contínua na
desinfeção dos Lares para Idosos e Pessoas com Deficiência, tendo sido realizadas até ao momento 564 ações de desinfeção nestes equipamentos.

COVID-19
MAGIA DE NATAL ILUMINA BAIRROS

O Natal é comunidade. Os bairros Fim do Mundo (Estoril), Alice Cruz e “Diamantes” - Parque de
São Domingos - (S. Domingos de Rana) já estão iluminados! A comunidade pôs mãos à obra e,
com o apoio da autarquia, levou a magia do Natal para o espaço envolvente.

COVID-19
SOLIDARIEDADE NO PÓDIO

A correr 10 quilómetros ou a caminhar cinco quilómetros, todos podemos ajudar! 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. A prova “Cascais-Corrida de Natal” já conta com mil participantes e
decorre até dia 20 de dezembro. Virtual e solidária, a Corrida de Natal” quer colocar a solidariedade no lugar mais alto do pódio. As inscrições são online e custam cinco euros e serão transformadas em donativos para reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis da comunidade.

COVID-19
KIT DEDIQUE

Este Natal ofereça um presente original: o KIT DEDIQUE
O pacote inclui um postal comemorativo e um certificado com o número de árvores plantadas
(pode optar por uma, cinco ou dez). Ao oferecer o KIT DEDIQUE está a contribuir para um ambiente renovado e para a preservação das espécies.
+info: https://bit.ly/kitdedique

COVID-19
MOTARDS / PAI NATAL

O Motoclube da Vila de Cascais mantém tradição e até seis de janeiro vai entregar brinquedos
às crianças menos favorecidas do concelho. Pai Natal vai chegar de moto a casa de 30 famílias
em situação económica difícil. Até ao Dia de Reis um grupo de motards vestidos a rigor para
a época natalícia vai percorrer a zona de Murches, Zambujeiro, Janes, Charneca, para entregar
brinquedos a crianças carenciadas.

COVID-19
COMÉRCIO LOCAL

Este Natal, aproveite os descontos e promova o comércio local!
Consulte o diretório ; https://bit.ly/3m136T2
Partilhe as suas compras feitas numa das empresas presentes no diretório e identifique-nos com
#EUCOMPRONOCOMÉRCIOLOCAL
#dnacascais #aecc #cascais #EuComproNoComercioLocal

COVID-19
HANUKKAH

Hanukkah quer dizer “inauguração”. A última vela acendeu-se nesta terça-feira, em Cascais,
numa cerimónia em formato drive-in, devido as restrições por causa da pandemia. O Festival das
Luzes tem por lema a esperança, dedicação e partilha. Uma data muito importante para a comunidade judaica que tem como lema partilhar a luz com o próximo, dentro do espirito de comunhão e entreajuda de todos por todos. Um simbolismo que se reveste este ano de uma maior
importância, face ao período conturbado que vivemos. Por isso a cerimónia decorreu este ano
em formato drive-in, no parque de estacionamento da Cidadela de Cascais.

COVID-19
A TEMÁTICA RELIGIOSA NO FEMININO

Uma exposição sobre a temática religiosa na obra de Paula Rego (foto), com 115 obras, em diálogo com 21 telas da artista barroca Josefa de Óbidos, abre amanhã ao público, na Casa das Histórias, em Cascais. A mostra ‘Paula Rego/Josefa De Óbidos: Arte Religiosa no Feminino’ estará
patente até 23 de maio de 2021.

COVID-19
NOVOS MEMBROS DO CLAS

Reuniu esta semana o plenário do CLAS (Conselho Local de Apoio Social) com vista a apresentar novas estratégias para apoio social no concelho. Neste plenário foram apresentados seis
novos membros.

COVID-19
DRESS A GIRL AROUND THE WORLD

Esta é uma das novas associadas do CLAS, esta organização promove um encontro inter-geracional, à distância, que leva amor e muitos sorrisos, através de vestidos (já 53.000) e calções
(26.000) entregues a crianças de países carenciados, proporcionando dignidade, proteção e
esperança. Para os voluntários, a inclusão social, a saúde física e mental é um dos objetivos alcançados.

COVID-19
TURISMO AMBIENTAL

Se é maior de 18 anos, procura um curso de equivalência ao 12º ano e tem interesse na área, este
curso é para si! O Curso de Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural do Centro de Formação e
Reabilitação Profissional de Alcoitão começa já no próximo dia 22 de dezembro. Tem direito a
subsídio de alimentação, transporte, acolhimento e bolsa de formação. Para se inscrever, envie
um email para: cfrp.alcoitao@iefp.pt

COVID-19
PEDRA AMARELA

É tempo de celebrar o 14º Aniversário do Pedra Amarela Campo Base. Este ano celebramos de
um modo diferente, alterando as nossas infraestruturas de modo a corresponder às necessidades
e expectativas dos grupos que fazem do nosso PACB o seu local de atividades. O Pedra Amarela
Campo Base, aberto a todos os que queiram desfrutar de atividades ao ar livre e exploração da
natureza, espera pela sua visita em 2021!

COVID-19
COMBOIO É O TRANSPORTE REI

O transporte ferroviário será sempre o eixo central do transporte coletivo de massas, disse o
secretário de Estado da Infraestruturas, Jorge Delgado, na sessão VIII do Portugal Mobi Summit,
dedicada ao papel da ferrovia na mobilidade sustentável. O presidente da Câmara Municipal de
Cascais, Carlos Carreiras salientou o atraso a que tem sido votada a Linha de Cascais por vários
governos e por criticar a divisão das áreas da mobilidade pelos ministérios do Ambiente e das
Infraestruturas, mas acabou por elogiar a nova dinâmica do ministro das Infraestruturas, Pedro
Nuno Santos.

COVID-19
CORREDOR NA A-5 PARA TRANSPORTE PÚBLICO É VIÁVEL

Carlos Carreiras defendeu neste debate a criação de uma linha de transporte público em espaço dedicado, na A-5 (autoestrada que liga Cascais a Lisboa) e a funcionar como um corredor de
transporte rodoviário de passageiros, com ligação à Segunda Circular. O processo de negociação
com a concessionária da A-5 já está encaminhado, a crer das declarações do autarca. O próprio
secretário de Estado das Infraestruturas também diz que “esta ideia partilhada com a Câmara de
Cascais está no horizonte.”

COVID-19
CONSELHO METROPOLITANO DE LISBOA

O Conselho Metropolitano de Lisboa aprovou por unanimidade, a designação de Hélder Sousa
Silva, presidente da Câmara Municipal de Mafra, como representante da Área Metropolitana de
Lisboa na assembleia geral da empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa.

COVID-19
CONCURSO DE TALENTOS

A Câmara Municipal de Cascais acaba de lançar o Concurso e Talentos Prof. Arquiteto
Carlos Antero Ferreira na área da revitalização urbana, paisagística e patrimonial. A iniciativa
destina-se a jovens licenciados ou mestres em Arquitetura, Urbanismo,Paisagismo ou Gestão do
Território residentes no concelho.

COVID-19
CASCÃO

O projeto Cas’Cão explora a “química” entre os cães e as crianças para tornar mais inclusiva a
escola.”. Este projeto, que está a ser desenvolvido em algumas escolas de Cascais, a equipa de
Eduarda Pires, com o apoio dos professores, introduz cinco cães na escola e explora esta química, ou melhor esta alteração ao nível hormonal, desencadeada pela interação do homem com o
animal.

COVID-19
ANIMAIS NÃO SÃO PRESENTES

Campanha de Natal alerta para os perigos da adoção de animais por impulso que acabam devolvidos ou abandonados quando a adoção não é feita de forma responsável. A campanha apela à
ponderação na adoção de animais de companhia, especialmente na quadra natalícia, nas redes
sociais, através de um vídeo, e nas ruas do Município de Cascais.

COVID-19
BOLSEIRO CAMPEÃO

José Maria Bastos é um dos bolseiros da Câmara Municipal de Cascais e conquistou o título de
Campeão Júnior 2020 Aos 21 anos José Maria Bastos participou, na última prova do Troféu Kia
GT Cup, que decorreu no Estoril vencendo todas as provas. Mas o caminho foi longo.

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

