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O TEMPO URGE
Dar respostas prontas, imprimir celeridade nas decisões com a certeza que as soluções a
concretizar são fruto de uma análise acertada. Este é o desafio que nós enquanto responsáveis
políticos temos que dar resposta.
O combate que continuamos a travar com a pandemia obrigou-nos a redefinirmos prioridades.
Foi uma guerra relâmpago que tivemos de enfrentar. Durante 24 horas por dia, nos 7 dias de
cada semana, todos os dias do mês estivemos e continuamos a estar mobilizados e atentos a
este combate que nos entrou portas adentro.
Isto contudo não alterou outros problemas. Criou-nos até novas responsabilidades e uma maior
prontidão nas respostas.
O incêndio de 16 de julho em Alvide na freguesia de Alcabideche não teve consequências
mais graves porque houve uma resposta firme, rápida e bem orientada. Nunca será demais
evidenciar a prontidão de todos os intervenientes, desde os bombeiros, à proteção civil, às
forças de segurança e sobretudo à população da área, pela sua capacidade de mobilização e
de prontidão.
Este incêndio evidenciou a necessidade de reordenamento das acessibilidades às Varandas de
Cascais, no Alto de Alvide, em particular na zona entre as ruas Mário Viegas e São Bernardo
- importante eixo viário de distribuição que faz ligação à 3ª Circular e à Autoestrada A5 - e
a encosta verde, onde existem pinheiros de grandes proporções, parte deles ardidos neste
incêndio.
Neste sentido, apresentámos esta semana o projeto de regeneração e requalificação da zona.
O objetivo é recuperar a área ardida e as zonas contíguas à área florestal, sendo que estão já
em curso trabalhos de desmatação, abate de árvores ardidas e criação de faixas de contenção
junto aos aglomerados urbanos.
Na reunião extraordinária do executivo realizada hoje foi aprovado o pedido de utilidade
pública com caráter de urgência, para efeitos de expropriação das parcelas de terrenas
necessárias à concretização do projeto denominado “ Reordenamento das Acessibilidades às
Varandas de Cascais”
Seguem-se trabalhos para implementação de um plano de reflorestação, privilegiando a
plantação de espécies autóctones e mais resilientes ao fogo. Por outro lado, serão criados
novos acessos à malha viária envolvente e cerca de 300 novos lugares de estacionamento.
Convém aqui deixar bem claro que nesta zona não haverá lugar a novas construções, não
haverá novos condomínios e as obras que ali vão ter lugar serão de requalificação daquela
zona, sublinho isto porque a vozeria costumeira, os arautos da crítica fácil, que habitualmente
falam sem saber do que falam e que ainda as chamas mal se tinham extinguido já clamavam
que ali iria haver lugar a uns cem mil projetos privados de novas construções. É gente que
fala sem saber do que fala mas não se coíbe de falar mesmo que a realidade os desminta
constantemente.
Esta semana foi também dedicada a analisar no local o andamento de projetos essenciais,
alguns dos quais fruto da situação resultante da pandemia sofreram alguns atrasos mas que
teremos que incentivar a celeridade das suas conclusões.
É o caso das obras no emblemático edifício do Cruzeiro, no Monte Estoril, onde nascerá o
Centro de Artes Performativas de Cascais, uma mais-valia cultural do concelho, da Escola de
Santo António, cuja conclusão queremos que seja acelerada de modo a poder estar pronta
no início do próximo ano letivo, da segunda fase do CRID e a creche da Torre, na Guia, que
tivemos a oportunidade de visitar esta semana.
Continua a ser uma prioridade absoluta nestes difíceis tempos que estamos a enfrentar; o
combate as consequências sociais derivadas do COVID. O combate à pandemia social é uma
das prioridades do executivo que dirijo. Neste campo não haverá tréguas. Por isso o contributo
de cidadãos, de organizações de cidadania, de empresas e de instituições é sempre bem-vinda
e contará com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.
É o caso da nova associação “Quatro Corações”, que esta semana foi apresentada. Uma ideia
inspiradora e inspirada no modelo de cozinhas sociais que visa fornecer ajuda alimentar aos
setores sociais mais fragilizados.
Esta associação é um modelo de cidadania e conta com o apoio de empresas como a Auchan
e já está a distribuir semanalmente 840 refeições junto das IPSS’s. Por outro lado, a Câmara
Municipal está a concluir, nas instalações da DNA Cascais, uma cozinha social para aumentar
esta capacidade de resposta que visa chegar às 100 mil refeições.
Este é mais um exemplo daquilo que tenho referido como uma coligação de vontades, de
iniciativas e de competências.
No âmbito de apoios sociais diretos a Câmara tem projetos em curso em apoio alimentar, em
produtos de higiene e apoio técnico.
Assim, nesta altura em que a pandemia também é social e económica, Cascais vê a sua
Rede Social ainda mais reforçada: 14 iniciativas de apoio alimentar que ajudam 4.755
FAMÍLIAS/14.056 PESSOAS
Isto porque como não nos cansaremos de afirmar em cascais somos todos por todos.
Carlos Carreiras

COVID-19

PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
DESEMPREGO

Os dados da evolução do desemprego no Concelho de Cascais onde se pode verificar que
existiam no final de Junho 7.556 cidadãos na condição de desempregado.

COVID-19
NÚMEROS DA EVOLUÇÃO DO COVID EM CASCAIS

Segundo os dados apurados na última quinta-feira verificamos nos registos locais que
passámos de 1.472 para 1.476, ou seja, mais 4 casos positivos que correspondem a um
acréscimo de 0,27%. Os recuperados subiram também de 1.123 para 1.142 (+19) que significa
um acréscimo de 1,69% o que representa que 77,37% dos infetados já recuperaram. Os caso
ainda ativos desceram de 290 para 274 (-16). Em Unidades de Cuidados estão 3,assim como o
número de óbitos subiu para 60 verificando-se um índice de morbilidade de 4,07%.

COVID-19
COVID BUS PERCORRE OS BAIRROS DO CONCELHO
O Covid-Bus contínua a percorre os bairros do concelho. Ontem esteve no Bairro da Torre. O
autocarro-laboratório vai ao encontro da população com menor mobilidade e menos acesso
aos meios digitais.
Esta é uma das medidas de proximidade de apoio à população em tempos de pandemia.

COVID-19
TUTORES DE BAIRRO ABRAÇAM O PROJETO SOLIDÁRIO
Os tutores de bairro são os novos parceiros do projeto “Caixa solidária” que assim se juntam
às associações jovens, associações de moradores e entidades de cariz social e desportivo
que apadrinham as caixas solidárias distribuídas pela Câmara Municipal de Cascais por todo
o concelho. O município já distribuiu mais de 200 caixas solidárias em diversos locais do
concelho e junto a supermercados.

COVID-19
ACOLHIMENTO PARA CIDADÃOS SEM-ABRIGO
Na primeira quinzena de setembro, Cascais vai inaugurar um Centro de Recursos e Acolhimento
Temporário para Sem Abrigo, em Alcabideche. Recorde-se que, em março, no início do
período de confinamento, a autarquia criou dois espaços de acolhimento para pessoas em
situação de sem abrigo, no pavilhão da Escola Secundária da Cidadela (Cascais) e no pavilhão
da Escola Secundária Fernando Lopes Graça (Parede). Com o regresso à atividade escolar
agendada para setembro, a Câmara Municipal de Cascais está a construir um Centro dedicado
exclusivamente a estes cidadãos.

COVID-19
CENTRO DE EMERGÊNCIA NACIONAL NASCE EM CASCAIS
Junto ao C3, Centro de Comando e Controlo de Cascais, em Carrascal de Alvide, estão a nascer
o Centro de Emergência Nacional e o Centro de Combate a Catástrofes, que resultam de uma
parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, a Cruz Vermelha Portuguesa e o INEM. As obras
estão a decorrer a bom ritmo e prevê-se que estejam concluídas no final do mês de agosto.
Estamos a preparar o futuro”, frisou Carlos Carreiras, Presidente de Câmara, em visita a estas
obras.

COVID-19
LANDART: O CONTACTO COM A NATUREZA
Desde sábado, 25 de julho, a 9.ª edição da exposição LandArt Cascais enche ainda de mais
cor os campos e as colinas da Quinta do Pisão com obras criadas para serem integradas na
paisagem, privilegiando o contacto entre o Homem e a Natureza. A mostra bienal de arte na
paisagem natural apresenta obras de Filipe Feijão, Ilda David, Manuel Rosa, Maria José Almeida
e Telmo Silva.

COVID-19
VERÃO NO PARQUE JÁ TEM MÚSICA E MUITA ANIMAÇÃO
Além das atividades desportivas asseguradas por entidades parceiras do município, o Verão
no Parque - iniciativa que decorre em 15 parques e espaços verdes do concelho para aliviar a
pressão sobre as praias - passou ter música assegurada pelo Movimento Associativo Concelhio
e por artistas locais. Esta iniciativa oferece também, a partir de agora, muitas atividades
protagonizadas pelos jovens do concelho vencedores das Bolsas de Promoção de Talento e
Associações Juvenis do concelho. Todo o programa em cascais.pt

COVID-19
BOMBOS DE S. SEBASTIÃO
Vêm de Darque, Viana do Castelo e vão animar Cascais. As atuações amanhã, sábado começam
pelas 11h no Parque Marechal Carmona e Jardim da Parada. De tarde, a partir das 15h30
desfilam pela Avenida da República e terminam a sua atuação na Baía de Cascais, frente aos
Paços do Concelho às 16h.
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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

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
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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

