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O assunto de hoje é inevitavelmente o risco de incêndios.
Ontem ao fim do dia tivemos um incêndio em Alvide, na freguesia de Alcabideche. O fogo
começou, numa zona de mato, com uma envolvente de pinhal, perto da escola de Alvide e
depressa se propagou para a Ribeira das Vinhas. A pronta resposta dos meios de combate
evitou situações mais complicadas, cabe no entanto aqui um alerta. Até segunda-feira,
segundo os dados do IPMA (Instituto Português do mar e Atmosfera), a previsão de elevadas
temperaturas, a rondar os 40º.C, cria um risco de incêndio máximo. Nesse sentido, o Governo,
declarou na quinta-feira o estado de alerta máximo. Cabe a cada um de nós enquanto cidadãos
uma atitude vigilante e o rigoroso cumprimento das regras definidas pela Proteção Civil.
Ninguém quer ver, nem viver situações de catástrofe devido ao flagelo dos fogos. Ninguém
deseja isso para nenhuma parcela do território nacional e, por nossa parte não queremos que o
nosso rico património natural seja afetado por essa calamidade.
Há algumas questões a esclarecer sobre o incêndio de ontem. Como sempre – e para isso
bastou uma opinião avulsa e sem sustentação- para que certos setores viessem afirmar que a
zona do fogo carecia de limpeza de mato.
Essa informação é falsa! A zona onde eclodiu o fogo estava limpa mas é uma zona de mato
circundado por um pinhal que, tem uma carga combustível extremamente elevada. Os próprios
bombeiros que combaterem prontamente as chamas salientaram o facto de a zona estar limpa
o que lhes facilitou quer o acesso, quer o combate às chamas.
A Câmara tem uma equipa de 70 elementos que procedem à limpeza de terrenos e aquela área
tinha sido intervencionada.
Como consequência do incêndio 8 apartamentos de habitação ficaram inabitáveis, não devido
às chamas, mas em virtude da água usada no combate ao fogo. Dos habitantes desses 8
apartamentos, as pessoas que habitavam 5 deles optaram por ficar a residir temporariamente
com familiares e outros 3 núcleos ficaram alojados em unidade hoteleiras a expensas da
Câmara.
Hoje de manhã, a vereadora Joana Pinto Balsemão acompanhou os trabalhos de rescaldo,
depois de eu ter estado, ontem desde o final da tarde, logo após ter eclodido o incêndio e pela
noite fora a acompanhar juntamente com os responsáveis da Proteção Civil, o combate direto
às chamas e os primeiros trabalhos de rescaldo e de vigilância para impedir reacendimentos.
O que a vereadora constatou é que os núcleos populacionais que ficaram desalojados, poderão
começar a reocupar as suas casas entre hoje e as próximas 48 horas, dependendo agora de
situações externas à autarquia nomeadamente as relacionadas com seguros e, ou, do foro
privado.
Ainda ontem foram feitas as primeiras vistorias técnicas que continuaram pela manhã de hoje.
Convém por isso reafirmar para que não surjam dúvidas a área onde o incêndio deflagrou
estava limpa e esse fator foi fundamental para o rápido acesso dos bombeiros e ao
consequente combate às chamas.
Cabe aqui uma palavra de apreço a todos que combateram as chamas e com uma intervenção
pronta e profissional evitaram que houvesse maiores estragos.

Carlos Carreiras
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PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL I

Como já é habitual Carlos Carreiras esteve em direto a responder às questões dos munícipes,
na página do facebook da Câmara Municipal. Das múltiplas situações abordadas, o incêndio
de ontem ocupou grande parte das questões, a par do combate à pandemia, seja do ponto de
vista sanitário seja do ponto de vista social. Com uma regularidade impressionante, os números
demonstram uma fixação de pessoas a visionarem em direto. Hoje registaram-se mais 2500
visualizações somente durante a hora do direto.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL II

Na próxima segunda-feira, entre as 11 h e o meio-dia, o médico com formação em Infecciologia,
Deputado à Assembleia da República e Ass. Municipal, Dr. Ricardo Baptista Leite, estará em
direto no facebook da Câmara para responder às questões relacionadas com a situação atual e
a evolução da pandemia da COVID-19.

COVID-19
VANDALISMO
Continuam a verificar-se atos de vandalismo nas máquinas dispensadoras de máscaras de
proteção que a Câmara colocou por todo o território concelhio. São atos que prejudicam
todos os cidadãos, desde logo porque impedem muitos dos nossos cocidadãos a acederem
às máscaras de proteção e porque representam um custo que é suportado pela comunidade
dos cascalenses. A Câmara tem dados sobre os que praticam tais atos estando alguns deles já
devidamente identificados por câmaras de vigilância vídeo.

COVID-19
TESTES PARA TODOS
Prossegue a um ritmo normal o registo de cascalenses que pretendem fazer testes para
apurarem se já tiveram contacto com o vírus do CODIV- 19. Os últimos dados apontam para
35 mil registos e os resultados desses testes demonstram que cerca de 1,3% dos cidadãos de
Cascais já tiveram contacto com o vírus.

COVID-19
MÁSCARAS ACESSÍVEIS
Para além da distribuição de máscaras nos dispensadores automáticos e outras formas de
distribuição pelo programa de jovens voluntários junto de populações mais fragilizadas, as
máscaras distribuídas pelo programa municipal de máscaras acessíveis já somam mais de 1
milhão e 800 mil unidades. Recorde-se que este programa prevê a distribuição de máscaras a
custos reduzidos, 25 cêntimos a unidade com o respetivo retorno financeiro a reverter para as
instituições do movimento associativo e IPSS’s do concelho.

COVID-19
LandArt
Em virtude da situação de risco elevado de incêndios rurais, a Quinta do Pisão vai estar
encerrada por dois dias, por esse motivo a inauguração da 9.º edição do LandArt não se irá
realizar amanhã conforme previsto.

COVID-19
VERÃO NO PARQUE EM BREVE COM ANIMAÇÃO MUSICAL
Quando o calor aperta e já não há lugar nas praias conte com os parques de Cascais. A iniciativa
“Verão no Parque” está presente em 15 parques do concelho e oferece sombra e zonas de
refrescamento por água, espaços de cafetaria ou street food. Ao fim-de-semana há propostas
para atividade física e, em breve, haverá também animação musical.

COVID-19
MAIS DE 1300 VOLUNTÁRIOS
Os Voluntários Cascais Jovem estão na rua a apoiar a comunidade. Seja nos parques, nos
transportes ou no litoral, temos voluntários espalhados por todo o concelho para que este
desconfinamento seja feito da melhor forma. Desde o início do programa até dia 15 de julho, 1333
voluntários estiveram na rua e já distribuíram 41.300 máscaras e houve 1.500 inscrições para os
testes serológicos.

COVID-19
ECOCENTRO MÓVEL
É mais fácil reciclar em Cascais. O novo Ecocentro móvel, o primeiro do país, já foi inaugurado.
Este equipamento vai estar presente em diferentes locais do concelho a cada dia da semana e
permite a reciclagem de 12 fluxos de resíduos como pilhas, baterias, pequenos electrodomésticos,
lâmpadas, entre outros.

COVID-19
ESCOLAS SEM AMIANTO
O Conselho Municipal da Educação deu a conhecer o plano de requalificação das escolas, com a
garantia do presidente da Câmara dos compromissos estabelecidos com o governo da República
de que até setembro de 2021 será erradicado o amianto das escolas de Cascais.

COVID-19
IDEIAS E NEGÓCIOS
Final do concurso no dia 22 de julho com transmissão em direto via zoom no facebook da DNA
cascais OnDrive, Givetou, Quality Food Automated Kiosk, Mobifast e Aurora Lights foram os
projetos que se destacaram entre os mais de 50 candidatos.

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 ainda não tem registo no Viver Cascais, é por aí que tem de começar.
Vá a vivercascais.mobicascais.pt e faça o seu registo preenchendo os campos necessários. Depois receberá no seu email um pedido para confirmar o registo. Regressando a
vivercascais.mobicascais.pt, está na altura de provar que é residente no concelho de Cascais.
Para isso clique em Novo Pedido na área de Serviços Gratuitidade Transportes e Teste para deteção de anticorpos
e resposta imunitária contra o SARSCoV2. Preencha os dados solicitados, entregue o
comprovativo de residência: fatura de água, luz, gás, telefone, documento que comprove o
domicílio fiscal, documento comprovativo 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. 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 comprovado que é residente no concelho em vivercascais.mobicascais.pt
envie 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

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

MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS
PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS
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 CONCELHO 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.

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA
AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

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

COVID-19

MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO
PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” – 850 MIL MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS IPSS DO CONCELHO

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE MÁSCARAS NO TERRITÓRIO

TESTES DE IMUNIDADE À POPULAÇÃO

EVENTOS CANCELADOS OU ADIADOS ATÉ AO FINAL DO ANO

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

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
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

