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CONTINUAR COM RESILIÊNCIA O COMBATE POR TODOS NÓS
“Ou vencemos juntos ou, cada um por si, fracassamos todos”. No meu artigo do jornal “i” da última, quarta-feira fiz esta citação de Mohamed ElBaradei, o egípcio vencedor do Prémio Nobel da
Paz em 2005. Repito-a hoje porque esta asserção é no contexto que estamos, neste combate à
COVID-19, quase um manual de instruções para a nossa conduta, enquanto cidadãos e enquanto
responsáveis políticos.
Se entrarmos num salve-se quem puder, no cada um por si claudicaremos todos.
Em Cascais, os números da pandemia registados nas últimas 24 horas revelam que existem mais
72 casos, com um total de 3.856 cidadãos infetados desde o início da epidemia, dos quais 3.039 já
se encontram recuperados, o que representa um acréscimo de 53 e, neste período temos a lamentar mais um óbito, o que perfaz para 108 o número de mortos no nosso concelho.
O boletim da DGS, divulgado esta sexta-feira, revela que Portugal registou um novo recorde de
contágio diários com 5.550 infeções nas últimas 24 horas. No mesmo período morreram 52 pessoas infetadas, o segundo pior dia desde o início da pandemia. Assim o total de diagnósticos confirmados subiu para 166.900 e o de vítimas mortais para 2.792. Os dados dão ainda conta de mais
63 internamentos, há também mais vinte doentes em UCI.
Na próxima segunda-feira irá vigorar um novo estado de emergência com novas restrições, que
serão menos pesadas das que vigoraram, em abril, no início da pandemia, mas que irão introduzir
maiores dificuldades na vida dos cidadãos e consequentemente novas responsabilidades e, sobretudo, o reforço na nossa resiliência.
As previsões dos especialistas apontam que os números de casos infetados terão tendência para
aumentar durante todo o mês de novembro.
No plano individual nunca é excessivo relembrar que o uso da máscara, da higienização frequente
das mãos e manter o distanciamento físico é o maior escudo protetor contra este maldito vírus.
Por isso a nossa resposta é como sempre tem sido, preparamo-nos para o pior esperando o melhor. Estamos a planificar e a preparar as condições para não sobrecarregar o nosso sistema de
saúde, para proteger os que nos protegem, para não criar ruturas irreversíveis na economia e para
atenuar a crise social que já assola demasiadas famílias.
É um trabalho de todos, por isso não há lugar a egoísmos, nem a calculismos políticos. É tempo
de união, de nos unirmos, de darmos (simbolicamente) as mãos para juntar a coragem e dividir
a desunião. Isto não implica a suspensão da democracia, nem sequer o direito à crítica. A democracia não se suspende e defende-se exercendo-a na crítica, mas é tempo de deixar as pequenas
disputas orientadas por mesquinhez partidária.
Em Cascais continuaremos pelo caminho traçado desde o início desta pandemia e que, para nós,
corresponde à missão essencial do estado, que é estar presente junto às famílias, junto aos cidadãos, junto aos mais fragilizados. Cumprir as funções do estado local que somos é isso: Estar
presente!
Estamos presente e estamos a trabalhar e a planificar as condições para o futuro próximo, para
minorar os efeitos, para atenuar a crise, para acompanhar os desacompanhados.
Esta semana a Câmara alugou um hotel com capacidade instalada de 150 camas, com vista a dar
cobertura de retaguarda ao excesso de procura das unidades de saúde. É sabido que há idosos,
mas não só que ocupam camas hospitalares e que já tiveram alta mas que não têm para onde
irem. Há doentes com COVID que não precisam de cuidados clínicos hospitalares, mas que necessitam de isolamento e não têm condições para cumprir esse normativo, há doentes não COVID
que necessitam de internamento. Todos estes casos criam uma pressão acrescida nos estabelecimentos hospitalares. Esta medida e outras que estamos a procurar visam aliviar esta pressão
libertando recursos materiais e humanos no combate à COVID.
A criação de novas condições no centros de saúde, a criação de um gabinete clínico para medicina oral, para famílias carenciadas a criação de um cartão solidário para apoio de aquisição de
bens alimentares e de primeira necessidade, o apoio aos feirantes e a aquisição aos produtores de
géneros alimentares para distribuição pelas instituições sociais, a manutenção dos investimentos
definidos nas áreas da educação, saúde e apoio social, o apoio à empregabilidade nomeadamente
a cidadãos portadores de deficiência, a diminuição das taxas de IMI e das tarifas da fatura da água
são apenas alguns exemplos que nos últimos dias a Câmara de Cascais tomou na senda da luta
contra a pandemia.
Eu acredito que conseguiremos vencer esta provação se nos mantivermos juntos.
Continuamos como no primeiro dia decididos e na primeira trincheira deste combate.
Em Cascais somos todos por todos!
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL- SUBIDA EXPONENCIAL

Carlos Carreiras esteve em direto na página do facebook da Câmara a responder em tempo
real às questões dos munícipes e a prestar informações sobre o desenvolvimento do combate
à pandemia nas suas três frentes; a sanitária, a económica e a social. Hoje registou-se uma subida exponencial, em comparação, com a edição anterior, dos cidadãos que acompanharam a
emissão em direto. Foram registados mais de 5 mil visualizações em simultâneo, e mais de 500
interações, das quais 412 positivas, 156 muito positivas e cerca de 40 partilhas.

COVID-19
COVID – REGISTO DE CASOS

Em Cascais, os números da pandemia registados nas últimas 24 horas revelam que existem mais
72 casos, com um total de 3.856 cidadãos infetados desde o início da epidemia, dos quais 3.039
já se encontram recuperados, o que representa um acréscimo de 53 e, neste período temos a
lamentar mais um óbito, o que perfaz para 108 o número de mortos no nosso concelho.

COVID-19
USE MÁSCARA

Este equipamento de proteção individual protege-nos tal como um para-quedas. Cascais disponibiliza máscaras gratuitas, 10 por semana a cada residente, trabalhador ou estudante. Peça as
suas!

COVID-19
CARTÃO MAIS SOLIDÁRIO

A Câmara criou o cartão mais solidários para prestar apoio extraordinários aos munícipes com
dificuldades económica e quebra de rendimento devido à pandemia. Confira as condições, nas
juntas de freguesia para aceder a este apoio que abrange os escalões 1 e 2 do IRS. Esta iniciativa
é uma parceira com os supermercados Continente e Lidl.

COVID-19
VACINAS DA GRIPE

Desde o início da pandemia que Cascais tem tido uma postura construtiva e colaborante com o
Poder Central. Estes não são tempos para divisões. Precisamos de coligações nacionais. Uma verdadeira coligação (não de partidos) de vontades, de energia e de boa vontade. Foi nesse espírito
que Cascais aderiu, desde a primeira hora, ao plano de vacinação contra a gripe, financiando 90%
da administração das vacinas em farmácias ou no nosso Covid-Bus.
Lamentavelmente, ao fim de uma semana de operação, acabaram-se as vacinas e o Ministério da
Saúde não tem resposta.

COVID-19
TAXA DE RESÍDUOS

Os Municípios Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra manifestam-se contra o aumento “brutal” da Taxa
de Gestão de Resíduos (TGR).Por decisão do Governo, esta taxa passou para o dobro do valor,
de 11€/ton para 22€/ton, a cobrar a partir do próximo ano.

COVID-19
DESDOBRAMENTO

Para corresponder à procura dos muitos utilizadores dos autocarros de Cascais, a carreira 404
passará a fazer um desdobramento às 18:10. Isto significa que neste horário haverá 2 autocarros
a circular, permitindo mais facilmente assegurar o distanciamento em tempo de pandemia.

COVID-19
MERCADOS

Em respeito pelas normas de segurança os Mercados e Feiras do concelho continuam a realizar-se e agora têm novas datas para aliviar a pressão da procura. Agora, às sextas-feiras também
à Feira de Levante no Mercado da Vila. O presidente Carlos Carreiras, visitou, esta semana o
mercado e a feira de levante de Cascais e o mercado de Carcavelos para assegurar que todas as
medidas de salvaguarda da saúde pública são cumpridas. Entretanto a Câmara isentou os feirantes de taxas.

COVID-19
ALOJAMENTO PARA ALIVIAR PRESSÃO SOBRE HOSPITAL

O presidente, Carlos Carreiras, anunciou o aluguer por inteiro, um Hotel em Cascais (próximo do
Hospital de Cascais) com capacidade de acolher até 150 pessoas como suporte de retaguarda
e destinado a doentes assintomáticos autónomos que não têm condições de isolamento profilático nas suas casas de modo a não infetarem quem coabite normalmente com eles, a doentes
assintomáticos dependentes, que não exijam cuidados hospitalares, mas que não possam ficar
nos lares de modo a não infetarem outros utentes, a doentes com sintomas leves e em situação
de saúde que não exigem estar em ambiente hospitalar, ou também para poder acolher doentes
que exijam acompanhamento especializado“.

COVID-19
NO DOMINGO, DIA 8 ASSISTA AO CONCERTO DA OCCO

Assista ao concerto e pague o bilhete com bens de primeira necessidade. Os bens serão entregues pela ReFood Cascais a quem mais precisa, neste momento, a mais de 70 famílias do concelho de Cascais. Os produtos devem ser entregues no Auditório Senhora da Boa Nova na altura
do concerto que começa às 18h00.

COVID-19
CASCAIS TEM ATRATIVIDADE

Santander Consumer mudou-se para Carcavelos, para os terrenos da antiga fábrica Legrand
Trata-se de um espaço inovador, moderno e colaborativo que dispõe de 2.900 m2 e que pode
receber até 250 pessoas. O Banco Santander Consumer Portugal (BSCP) tem uma nova sede: o
Alagoa Office & Retail Center, em Carcavelos, nos terrenos da antiga fábrica Legrand, um “espaço inovador, moderno e colaborativo” que dispõe de 2.900 metros quadrados (m2) e que tem
capacidade para receber até 250 pessoas.

COVID-19
GUIAS DE CARCAVELOS

A 1ª Companhia de Guias de Carcavelos inaugurou a sua sede após obras de requalificação. Foram realizadas obras de melhoramentos, que incluíram a aplicação de novo pavimento, montagem de iluminação e rede de tomadas, intervenção no telhado, retificação e pintura de paredes
e tratamento de madres de cobertura. Estes melhoramentos vêm reforçar as condições de segurança e bem-estar da Companhia de Guias e facilitar a organização e gestão do espaço, tendo
por base as atividades a realizar com as Guias.

COVID-19
REQUALIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO OP

O Centro Infantil da Associação de Beneficência Luso-Alemã na Parede, beneficiou este verão de
obras de requalificação realizadas pela própria Instituição, recebeu esta semana a visita do presidente Carlos Carreiras e do vereador Frederico Pinho de Almeida. Em breve, arrancarão os trabalhos exteriores de beneficiação, no âmbito do projeto vencedor em 2019 do Orçamento Participativo de Cascais, investimento no montante de 350 mil euros.

COVID-19
PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE JÁ VAI NA 3.ª EDIÇÃO

A abertura da 3.ª edição do Programa de Empregabilidade EXPERIMENTA decorreu, no Teatro
Gil Vicente, onde os jovens participantes já tiveram a sua primeira formação, conheceram os
tutores e outras experiências de participantes de edições anteriores, que participaram via online,
e foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras. O Experimenta é um programa de empregabilidade jovem promovido pela autarquia.

COVID-19
JOVENS VÃO INTEGRAR SERVIÇOS MUNICIPAIS

“É meu sonho “ disse o jovem Tomás Abreu, que quer ser jardineiro e é um dos cinco jovens com
algum tipo de deficiência que assinaram o primeiro contrato de trabalho com o Município de
Cascais. O jovem que vai trabalhar na Divisão de Gestão da Estrutura Verde da Câmara Municipal de Cascais. “O objetivo deste programa é proporcionar às pessoas com deficiência, incapacidade e capacidade de trabalho reduzida o exercício de uma atividade profissional e o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração, sempre
que possível, em regime normal de trabalho”, salientou Fátima Almeida, Diretora dos Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Cascais.

COVID-19
CANDIDATURAS PARA AS BOLSAS DE PROMOÇÃO
DE TALENTO
Já estão abertas as candidaturas para as Bolsas de Promoção de Talentos da Cascais Jovem Inscreva-se até 31 de dezembro. Da Estética às Artes, da Culinária ao Desporto, há mil e uma oportunidades de projetar o seu talento.

COVID-19
CASCAIS NA LISTA DOS MELHORES HOTÉIS

Num ano atípico para o turismo, a Condé Nast Johansens anunciou, na segunda-feira, os vencedores dos Prémios de Excelência 2021, uma seleção dos melhores hotéis de luxo do mundo, na
qual Portugal concorria com uma dezena de hotéis, no que diz respeito aos prémios distribuídos
na Europa. Houve cinco hotéis nacionais premiados (além de um sexto que arrecadou um dos
prémios dedicados a spas), evolução positiva para o país que, há um ano, arrecadava três distinções nesta mesma eleição. No anúncio virtual, o primeiro hotel português a ouvir-se foi o Albatroz, em Cascais, vencedor na categoria Melhor para Namorar.

COVID-19
MURAL NA PAREDE DEDICADO AOS CÃES
E GATOS ABANDONADOS
Iniciativa pretende apoiar a Associação São Francisco de Assis e visa sensibilizar para os problemas dos animais domésticos. Quem passa por estes dias pelo túnel da avenida Amadeu Duarte,
na Parede, deve ter reparado em algo diferente. Já está concluído o mural com um conjunto de
cães e gatos com ar feliz e simpático. As pinturas têm a assinatura de Jorge Cordeiro, também
conhecido por Miúdo, e estão dedicadas à campanha “Abandono não, em qualquer situação.“

COVID-19
BIBLIOTECAS E SALAS DE ESTUDO- NOVO HORÁRIO

Perante as novas restrições face à situação epidemiológica de COVID-19, as Salas de Estudo das
Bibliotecas Municipais de Cascais e S. Domingos de Rana passam a encerrar às 22h00. O novo
horário entra em vigor dia 6 de novembro.

COVID-19
EXPOSIÇÃO

Há uma exposição, em Cascais, com obras de Salvador Dalí, Jeff Koons, Patrick Hughes, Carole
Feuerman entre muitos outros grandes nomes das artes. A entrada é livre. A mostra com mais
de 600 metros quadrados, vai estar patente até 6 de dezembro na marina de Cascais. O espaço
está aberto todos os dias, de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 20 horas. Aos fins de semana das 10h Às 20h.

COVID-19
DIREITOS DA CRIANÇA

Até a 26 de novembro assinala-se o mês dos Direitos das Crianças e Jovens. Cascais junta-se
assim às diversas iniciativas que ocorrem um pouco por todo o mundo pelas comemorações da
Convenção sobre os Direitos das Crianças. Vão realizar-se webinars temáticos dirigidos ao público em geral e a crianças e jovens, workshops e vários encontros em Escolas do Concelho subordinados ao tema “O Direito das Crianças e Jovens à Participação - os nossos interesses, necessidades e perspetivas fazem a diferença!”

COVID-19
YERMA NO TEC

O Teatro Experimental de Cascais estreia YERMA, protagonizada por Sara Matos e com encenação de Carlos Avilez, no próximo dia 13 de novembro.“Escrita em 1934, dois anos antes da morte
de Federico García Lorca, Yerma é uma tragédia simbolista a meio caminho entre o teatro e a
poesia, e a realidade e o sonho”. Yerma tem uma temporada prevista com 23 sessões entre 13 de
novembro e 13 de dezembro, de quarta a sábado às 21h00, e domingo às 16h00, no Teatro Mirita
Casimiro em Cascais.

COVID-19
CONHEÇA CASCAIS SEM GASTAR UM CÊNTIMO

Todos os fim-de-semana, até ao final do ano, há visitas guiadas pelo centro histórico de Cascais,
realizadas por guias certificados. Cada passeio, com cerca de 4 Km, terá a duração de duas horas. O primeiro, para quem adora começar o dia bem cedo durante a semana, arranca às 09.00.
Mais tarde, as partidas acontecem às 15.00 e 17.30. No fim de semana começam às 10.00, 13.00 e
às 16.00. A lotação dos grupos é limitada a um máximo de 10 pessoas.

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

