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Vivemos hoje uma realidade que seria impensável há 5 meses atrás.
É uma realidade marcada por profundas alterações na nossa vida quotidiana, nas nossas
relações sociais, familiares e profissionais. De uma forma totalmente inesperada a pandemia
do COVID-19 instalou-se em todo mundo e nenhum de nós consegue ficar indiferente às
consequências que esta nova realidade nos trouxe.
A par da pandemia sanitária a ela associada surgiu a pandemia social e a pandemia económica.
Os dados sobre os índices de desemprego não nos podem deixar indiferentes. Embora em
Cascais os números disponíveis sejam mais baixos que a nível nacional, a situação não pode
deixar-nos tranquilos.
Os índices de desemprego e os dados sobre o lay-off, cujo prolongamento temporal não será
interminável são fatores que potenciam uma crise sem precedentes em Portugal. Os últimos
indicadores conhecidos, entre fevereiro e maio mostram que, a nível nacional desapareceram
quase 200 mil empregos.
Além disso a quebra de rendimento familiar, ou pelo desemprego, ou pelo regime de lay-off, ou
pela cessação de contratos irregulares estão a criar uma bomba-relógio social.
Em Cascais não baixamos os braços. Temos, desde o início desta pandemia um conjunto de
medidas de alcance social com vista minorar algumas destas situações.
Os mais recentes como a nosso programa de Caixas e Casas Solidárias visa junto daquelas
populações mais expostas a este tipo de situações, garantir um mínimo de dignidade na
dificuldade. Em setores significativos do nosso concelho o espectro da fome começa a ser
uma realidade e este projeto procura com o apoio solidários dos cidadãos e das cadeias de
supermercados do concelho, a que já aderiram, Aldi, Auchan, Continente, Lidl e Pingo Doce
garantir a chegada a essas populações bens alimentares de primeira necessidade e de higiene
pessoal.
Os bens recolhidos nas “Casas Solidárias” colocadas juntos aos supermercados - das cadeias
Aldi, Auchan, Continente, Lidl e Pingo Doce - serão posteriormente transportados para o
centro de apoio logístico C3, onde será feita a seleção e criados cabazes alimentares que serão
entregues a cada entidade parceira.
As entidades parceiras são Associações Juvenis, Associações de Moradores e outras entidades
de cariz social ou desportivo que se voluntariaram para “apadrinhar” uma “Caixa Solidária”
próxima da sua sede. Essas entidades terão como responsabilidade dinamizar a “Caixa
Solidária” que apadrinharam e ser a ponte entre a equipa da Cascais Jovem.
Temos igualmente o Projeto “A Comunidade” que já está a funcionar 40 pontos em todas as
freguesias do concelho com a ajuda de 300 jovens voluntários.
Instalados nas Associações Juvenis e de Moradores, clubes e instituições parceiras, ou,
simplesmente, em tendas montadas para o efeito, os 40 pontos locais de atendimento,
“Estamos Aqui para si” funcionam de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 20h00.
No âmbito do projeto “A Comunidade”, os jovens são apoiados pelas equipas de Intervenção
Social e da área da Saúde do município que asseguram a presença de uma equipa em cada
posto, disponível para, prestar esclarecimento, reforçar o trabalho das equipas de Ação
Social nos bairros, de forma a identificar e combater fragilidades sanitárias incluindo de
apoio psicológico, fragilidades sociais, em especial junto dos cidadãos mais expostos pelo
desemprego e redução de rendimentos e a sensibilizar os residentes para a importância de
fazer os testes à COVID -19.
Mas a análise que fazemos fruto do nosso trabalho no terreno leva-nos a ter de ir mais além.
Estamos a preparar um vasto programa nesse sentido que brevemente poderemos anunciar.
Sabemos que esta realidade, este combate que travamos só poderá ser ganho se incentivarmos
a retoma da economia. Com a quebra da atividade económica, principalmente nos setores
do turismo, restauração, comércio e imobiliário, muitas empresas vivem igualmente situações
muito dramáticas e muitas delas poderão fechar as portas (algumas já o fizeram). Numa
perspetiva de alcance temporal mais vasto, também lançamos as bases para combater os
efeitos desta crise. Lançámos programas de apoio à empregabilidade com incentivos a vários
níveis, desde a formação e linhas de financiamento para projetos profissionais, bem como a
criação de uma associação para a captação de investimento.
Mas apesar deste contexto de recessão continuamos a assegurar um conjunto de obras e a
garantir os investimentos em áreas tão essenciais e estruturantes como a saúde e educação.
Ainda esta semana inauguramos e visitamos as obras de um conjunto de melhoramentos
estruturais, no âmbito da recuperação urbana.
Cientes das dificuldades sabemos também que Cascais não para. Cascais é feita por gente com
têmpera e sabemos também que neste concelho que tenho a honra de liderar somos todos por
todos.
Carlos Carreiras
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PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
NÚMEROS COVID NO CONCELHO

De acordo com os registo locais temos 1425 casos positivos, mais 15 o que corresponde a um
aumento de 1,06%. Os recuperados subiram também de 1.007 para 1.031 (+24) que significa um
acréscimo de 2,48% o que representa que 72,35% dos infetados já recuperaram. O registo de
óbitos manteve-se em 58. O índice de mortalidade em 4,07% em relação ao total de infetados.
Os casos ainda ativos baixaram de 345 para 336 (-9).Em Unidades de Cuidados Intensivos
estão 4.
Devemos todos, cada vez mais, cumprir com a utilização de máscaras, respeitar o
distanciamento social e cumprir com a desinfeção das mãos e não as levar à boca, nariz e
olhos.

COVID-19
VANDALISMO

A Câmara contou 204 máquinas de venda automática de máscaras vandalizadas desde maio,
o que representa um prejuízo na ordem dos 200 mil euros. Trata-se de “vandalismo puro. O
município tem distribuição gratuita de máscaras para quem passa por dificuldades económicas
ou está desempregado. São atos que nos envergonham, enquanto comunidade, perpetrados
por delinquentes que debilitam o combate à pandemia e que subtraem recursos a quem mais
deles precisa.

COVID-19
SE NÃO AGORA? QUANDO?
Onze participantes estão a desenvolver ideias e projetos adiados. Decorreu esta semana
a última sessão de formação do Se Não Agora, Quando? Um Clube onde participantes
desenvolvem ideias e projetos adiados. Ao longo de 5 sessões, 11 participantes trabalharam
em grupo, através de metodologias do Design Thinking, Jornada do Herói e Trabalho de
Projeto para tirarem projetos da gaveta. O clube “Se não agora quando?” arrancou com 8
participantes que pretendiam trabalhar ideias adiadas de projeto e criar projetos pessoais de
empregabilidade.

COVID-19
VERÃO COM PRAIA NOS PARQUES
Um “mar de verde” é a proposta de verão de Cascais. A ideia é estender a toalha na relva e
descontrair num dos 14 parques que integram a iniciativa “Verão no Parque”. A maior parte dos
locais tem oferta de street food, estruturas de água para se refrescar, zonas delimitadas para
toalhas, zonas de sombra com chapéus e uma agenda de atividades ao fim de semana, entre
ioga, pilates e ginástica.

COVID-19
NOVA ZONA DE LAZER, HORTA E POMAR COMUNITÁRIOS
A localidade de Talaíde, conta com um novo espaço verde de 5.000 metros² que se divide
entre uma zona pública de lazer, uma horta e um pomar comunitários. O espaço é resultado
da adaptação do vazio urbano onde foram reforçadas as características que mais eficazmente
oferecem condições de amenização ambiental, cumprindo-se o propósito de alterar o
paradigma do espaço verde urbano de lazer. Ambas as iniciativas - enquadradas na estratégia
das Terras de Cascais - tem em vista o aumento da produção alimentar à escala local,
reforçando os níveis de autossuficiência do concelho de Cascais e contribuindo ao mesmo
tempo para a coesão das comunidades urbanas.

COVID-19
VERÃO SAUDÁVEL 2020
Do paredão para mundo virtual. A iniciativa “Verão Saudável 2020” acontece online de 27 a
31 de julho. Além das propostas diárias que decorrem no canal Facebook da “Academia da
Saúde de Cascais”, há dois webinar gratuitos sobre alimentação na plataforma Zoom. Inscrições
estão abertas. Das sopas frias aos shots sem álcool, das propostas de atividade física aos
mandamentos da hidratação, sem esquecer a importância dos cuidados com os olhos e a pele
durante a exposição solar e com a segurança infantil, o projeto “Verão Saúdável” não podia
faltar este ano.
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NOVA APP MOBICASCAIS
Novo site e App MobiCascais já entram em funcionamento. Um só login, múltiplos serviços.
Pode contar com uma versão melhorada do portal cascais.pt, que passa a oferecer ainda mais
serviços. Com apenas um login, reforçámos e simplificámos a nossa oferta, passando a integrar
os serviços de mobilidade disponíveis no site e app MobiCascais. Já pode também descarregar
a nova App MobiCascais para começar a utilizar o seu Cartão Digital Viver Cascais.
Atenção: Por motivos de segurança nesta nova integração, quem já estava registado nos canais
MobiCascais e Viver Cascais vai ter de definir nova password.

COVID-19
JORNAL “C”
Já está disponível a nova edição do Jornal C.
Dedicada ao muito trabalho feito e que é preciso continuar a fazer para vencer a pandemia
Covid-19, esta edição aborda de perto a necessidade de apostar na economia e de agir com
solidariedade.

COVID-19
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES
Fundamentais para a coesão social nas zonas urbanas, as Associações de Moradores são ainda
mais importantes no contexto de pandemia que vivemos. Passo a passo, a Câmara Municipal
está a dotar estas entidades locais de condições para reforçar ainda mais o seu trabalho
de proximidade. Esta semana foram inaugurada e visitadas pelo presidente várias obras de
ampliação e de melhoramentos destas organizações. É uma rede que protege os vizinhos e que
defende os seus interesses.
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ATENDIMENTO PARA IMIGRANTES
É imigrante em Cascais? Conhece quem seja? Há dúvidas por esclarecer? Situações por
regularizar? Dia 28, das 9h30 às 12h30 temos atendimento especializado por vídeo chamada na
Cidade das Profissões de Cascais.
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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.
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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
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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
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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

