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COVID-19
AMOR NÃO RIMA COM DOR

A campanha “diga não aos maus tratos contra crianças e jovens” com o apoio da Câmara 
Municipal através da vereadora, Isabel Guerra visa prevenir situações de risco contra crianças 
e jovens. O período que se viveu com escolas encerradas e sem atividades de apoio colocou 
crianças e jovens em casa que deveria ser um local de segurança. Mas há situações em que tal 
não sucede. Esta campanha visa envolver todos os agentes com capacidade de intervenção em 
situações de risco e apela a todos os cidadãos para que se envolva na proteção das crianças e 
jovens vítimas de maus tratos. Diga não ao silêncio perante a violência!

COVID-19
MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS
PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

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

EVENTOS CANCELADOS OU ADIADOS ATÉ AO FINAL DO ANO

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
MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS

PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS

AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA

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

TESTES DE IMUNIDADE À POPULAÇÃO 

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE MÁSCARAS NO TERRITÓRIO 

PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” – 850 MIL MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS IPSS DO CONCELHO

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 CON-
CELHO 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. 

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
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. De-
pois 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 de-
teção 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
11 MIL TESTES JÁ REALIZADOS

Com mais de 11.000 testes serológicos (feitos através de análise de sangue) já realizados junto 
da população, estão já agendados mais 12.000 . Dos resultados apresentados verificou-se que 
menos de 1% (0,99%) dos cascalenses já tiveram contato com o novo corona vírus.

COVID-19
SIMULACRO DE INCÊNDIO NA MALVEIRA DA SERRA

Amanhã, 27 de junho, Cascais vai treinar, testar e avaliar a capacidade de resposta e combate 
a incêndios rurais no concelho com a implementação das medidas de proteção ao Covid-19. A 
encosta entre a Peninha e a Pedra Amarela será o local onde as equipas das cinco corporações 
de bombeiros de Cascais e o Serviço de Proteção Civil vão testar as suas capacidades. Este 
exercício permite o treino das equipas de intervenção, dos elementos do Posto de Comando, 
da articulação entre os intervenientes (SMPC, Autoridades e Bombeiros) e também da imple-
mentação do posto de comando em local alternativo, seguindo as instruções da ANEPC e das 
medidas de proteção ao COVID-19.

COVID-19
PROXIMIDADE, PREVENÇÃO - CASCAIS UM PASSO À FRENTE!

A Câmara Municipal apresentou esta semana o Covid-Bus, um autocarro-laboratório que vai 
circular no concelho para recolha local de análises destinadas à realização de testes serológicos 
aos residentes.
Depois de identificados pelas autoridades de saúde, serão 42 os bairros por onde este autocar-
ro se vai deslocar, dando especial atenção a pessoas com mobilidade mais reduzida e menor 
capacidade de acesso aos meios digitais.
Os testes serológicos permitem detetar, no soro sanguíneo, os níveis de anticorpos específicos 
para um vírus como o SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença da Covid-19.

COVID-19
120 TESTES DIÁRIOS

O autocarro laboratório tem atualmente capacidade para fazer 120 testes diários podendo, 
no entanto esta capacidade ser aumentada. O objetivo do município de Cascais é não deixar 
ninguém de fora. Como lembrou o presidente da Cãmara citando o papa Francisco, “estamos 
todos no mesmo barco”.

Em Cascais  somos todos  por todos. Como tenho repetido citando o Papa Francisco “estamos 
todos no mesmo barco” . Neste dificil e desgastante combate  à pandemia   Cascais não 
deixa ninguém para trás. Antecipamos soluções  porque  “quem quer faz na hora não espera 
acontecer” e nós encaramos com seriedade e com sentido estratégico  o combate  a um 
inimigo letal e totalmente  desconhecido. 
Fomos os primeiros  em Portugal a trazer equipamentos  de proteção  individual. Era essencial 
proteger quem nos protege; médicos, enfermeiros todo o setor da saúde  e as forças  de 
segurança e de proteção  civil. Criámos depois  condições  para  em pleno  confinamento  
garantir segurança  aos cascaslenses que precisavam de garantir o sustento familiar. 
Fornecemos máscaras  a preços  acessíveis  e quebramos o ciclo de preços  especulativos.   
Protegemos os mais frágeis montando um cordão  protetor aos lares. Com isto garantimos 
a confiança  dos cidadãos  e fomos sempre antecipando as soluções  sem esperar que os 
problemas no surpreendessem. Tomamos um  vasto conjunto de medidas sociais desde 
isenções , criação  de apoios empresariais e proteção  dos sem abrigo. Paralelamente 
avançamos  com um programa pioneiro de testes. Tivemos as primeiras radiografias da 
evolução  do vírus.  Agora mantemos o rumo nas frentes sanitárias  e no eixo do ataque à 
pandemia social e económica e garantimos a auto-suficiência  em máscaras com a capacidade 
de produção  “made in Cascais” de até  5 milhões  de máscaras/ mês. Não sabemos quanto 
tempo vai demorar a pandemia , mas os munícipes  sabem que a sua proteção  está assegurada  
em termos de equipamentos.  Seria quase fastidioso numerar passo a passo. 
Olhando para o que de melhor se faz lá fora, planeámos um ambicioso programa de testes 
serológicos, gratuito e para todos os cidadãos de Cascais, que ao longo dos próximos meses 
vai fazer uma caracterização da doença. Em parceria com a Roche, com os laboratórios 
Joaquim Chaves e Germano de Sousa e com a Fundação Claude & Sofia Marión, estamos a 
fazer o que nunca foi feito e a tentar o que nunca foi tentado em Portugal.
Não ficamos por aqui e estimulámos o emprego e o investimento. Enquanto fundávamos os 
princípios de segurança individual e combate na saúde pública lançávamos as sementes de um 
novo período de desenvolvimento. A Cascais Invest, liderada por António Saraiva, saiu do papel 
para ser a agência municipal de captação de investimento estrangeiro e elo gerador de cadeias 
de valor; novos programas de emprego foram lançados, para aplacar a crise; e taxas foram 
anuladas para desonerar o comércio e serviços.
Estamos agora no combate à pandemia através da promoção da saúde e da coesão social. 
Esta semana presentámos em Cascais um autocarro-laboratório que levará até às populações 
mais frágeis do concelho o programa de testes serológicos de que falei atrás – uma parceria 
da câmara com as entidades mencionadas, a que se juntaram Salvador Caetano, Estoril Sol, 
Siemens e A. Santo.
Todavia, não se tratou apenas de um autocarro. É o instrumento mais visível da nossa nova 
abordagem ao problema económico e social: não esperamos que os problemas venham até 
aos paços do concelho; vai o poder político até aos problemas. Em parceria com o Governo, 
federando os serviços de saúde pública e segurança social, rostos do Estado social local, 
entraremos em 42 bairros de Cascais para realizar testes e, em simultâneo, passar a distribuir 
máscaras gratuitamente. É nos bairros e nas ruas que se trava hoje a grande batalha pela 
dignidade na dificuldade. Há fome em Cascais e há fome em muitos lugares do nosso país. 
Fome mais ou menos envergonhada. Para atacar essa pandemia, temos caixas solidárias por 
todo o concelho e teremos também um programa de reforço alimentar que, em parceria com 
os supermercados, permitirá criar cabazes de produtos essenciais com 50% de desconto para 
os mais necessitados. Além de cuidar do corpo, também cuidaremos do espírito, com um 
grande enfoque na saúde mental. As nossas equipas estarão na rua para serem a primeira linha 
de apoio e de ajuda.
Esta é a nossa “bazuca”. E embora não dispare biliões de euros sobre os problemas, tem na 
proximidade e na centralidade social de cada pessoa valores com a capacidade para neutralizar 
as pandemias de saúde pública, do desemprego e da fome.
Em Cascais temos sido todos por todos. Continuaremos um passo à frente, porque essa é a 
melhor forma de não deixar ninguém ficar para trás.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO FAZ 10 ANOS 
DE 7 MIL A 70 MIL VOTANTES

O OP Cascais faz agora 10 anos! Deveríamos estar a fazer uma festa, mas não pudemos fazer O 
cancelamento da edição de 2020 deste programa de cidadania não impede que se possa tirar 
partido das muitas obras que ao longo destes 10 anos foram sendo concretizadas. Recorde-se 
que a CMC fez a primeira edição do OP Cascais em 2011 Fomos de 6903 votantes a 69.766. Par-
timos de 2,1 milhões de euros para 10 milhões no último ano.Nestes 10 anos os cascalenses já 
fizeram obras no valor de 38 milhões de euros e juntos transformámos Cascais. Este ano, devi-
do à pandemia, não pudemos fazer o nosso OP. Para o ano cá estaremos em força!

COVID-19
MÁSCARAS ACESSÍVEIS

Já foram distribuídas um milhão e 500 mil n máscara à população de Cascais no âmbito do 
programa “Máscaras Acessíveis. Isto resultou num contributo de mais de 400 mil euros a favor 
do Movimento Associativo de cariz social, cultural ou desportivo.

COVID-19
200 CAIXAS SOLIDÁRIAS

A pensar naqueles que estão a passar por carências, devido aos efeitos das medidas de conten-
ção da Covid-19, e tendo também em consideração aqueles que estão disponíveis para ajudar 
os que se encontram em dificuldades, estão instaladas 200 caixas solidárias no concelho de 
Cascais. Os Voluntários Cascais Jovem estão na rua a apoiar a comunidade
Até dia 24 de junho 548 voluntários estiveram na rua em vários pontos do concelho como pare-
dão, parques e transportes e já distribuíram 27,044 máscaras!

COVID-19
VERÃO NO PARQUE COM ATIVIDADES FÍSICAS

A partir de 27 de junho, além de estender a toalha, vai poder mexer-se no “Verão no Parque”. 
O Programa “Verão no Parque” integra, a partir de 27 de junho, diversas atividades desportivas 
em vários parques de Cascais, que dispõem de espaço útil para realizar as iniciativas, respei-
tando as normas de segurança. Ginástica, Localizada, Pilates, Yoga são algumas das atividades 
propostas com o apoio de técnicos dos Clubes e Associações desportivas do concelho.

COVID-19
DISFRUTE A NATUREZA

Este fim de semana participe nas atividades de natureza na Pedra Amarela e Quinta do Pisão! 
Para a pista de arvorismo, atelier de burro e de cavalo, passeios de burro e de cavalo ou ainda 
aluguer de bicicletas inscreva-se para atividadesnatureza@cascaisambiente.pt


