
COVID-19

ARQUIVO DE COMBATE À PANDEMIA

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

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

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

COVID-19
TUDO SOBRE PROTOCOLO DE VACINAÇÃO

NOTÍCIAS 
DA SEMANA 

COVID-19
ESTA SEMANA

20 NOVEMBRO ‘20

COVID-19
O MELHOR TRABALHO NO COMBATE À PANDEMIA 
DÁ PRÉMIO A CASCAIS

O programa de máscaras acessíveis e a fábrica de máscaras da Câmara de Cascais ganharam o 
prémio 2020, atribuído pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Instituto Universitá-
rio de Lisboa (IPPS- ISCTE) ao melhor trabalho do país no combate à pandemia, desenvolvido, 
a nível da administração local. De acordo com o IPPS- ISCTE, o prémio Políticas Públicas 2020, 
visa “reconhecer as políticas públicas mais relevantes adotadas no último ano em Portugal, no-
meadamente aquelas que visaram combater a pandemia do novo corona vírus e os seus efeitos 
sociais, económicos, educativos e culturais”.

COVID-19
HORTAS COMUNITÁRIAS DE CASCAIS EM 
FESTIVAL INTERNACIONAL 

O projeto que aproveitou áreas municipais de Cascais para a produção de alimentos biológicos 
é o único convidado português no FRU.TO, organizado pelo chef Alex Atala e que decorre online 
esta semana. Terras de Cascais aposta agora no trabalho com chefs e no vinho de Carcavelos.

COVID-19
DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA

O Dia Internacional da Criança tem como objetivo promover a união internacional e a conscien-
cialização da importância dos direitos das crianças e jovens de todo o mundo e de melhorar o 
seu bem-estar. Hoje o presidente Carlos Carreiras esteve em direto no facebook e Instagram, a 
debater o Direito à Participação. O Dia Internacional da Criança é um dia de comemoração pelo 
progresso alcançado, mas, acima de tudo, é um dia para chamar a atenção para a situação das 
crianças mais desfavorecidas, para aumentar a consciencialização sobre os direitos da criança.

COVID-19
ESCOLA DE HOTELARIA INICIOU ANO LETIVO

O ano letivo na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) iniciou com uma 
vasta oferta ligada ao Turismo. No total, há nove cursos na oferta de licenciaturas em, Direção e 
Gestão Hoteleira, Gestão do Lazer e Animação Turística, Gestão Turística, Informação Turística 
e Produção Alimentar em Restauração. Apesar de os tempos serem de incerteza para o setor, 
um dos mais fustigados pela pandemia que assolou o mundo, as turmas dos vários cursos estão 
cheias. Foram lançadas, neste ano letivo 2020/2021, mais 100 vagas face ao ano passado.

SÓ VENCEMOS SE FORMOS TODOS POR TODOS

Vencer uma crise como a atual cujos principais contornos continuam a ter uma enorme dose de 
imprevisibilidade é o maior desafio que já tive na minha vida.

Não há um manual de instruções, nem regras pré-definidas que nos ensinem a lidar com este inimi-
go invisível e traiçoeiro que se instalou nas nossas vidas à escala planetária. Há contudo um prin-
cípio básico, algumas lições e uma experiência acumulada ao longo destes já longos 9 meses de 
combate.

O princípio é nunca desistir, nunca baixar os braços. As lições são conseguir antecipar situações 
com base na definição, preparar para o pior e esperar o melhor. A experiencia vem-nos da resiliên-
cia, da análise permanente, da capacidade de ouvir e de não esperar para agir.
Tem sido essa a nossa receita para combater este vírus e as nossas ações têm sido o escudo nesta 
guerra de armas desiguais.

Alguns menos avisados, ou movidos por orientações partidárias na base do vale tudo, não deixaram 
de criticar as ações que empreendemos e continuam nesse desiderato indiferentes à realidade dos 
factos, orientados apenas pelo “bota abaixo”.

Uma das medidas que mais nos criticaram foi o nosso programa de máscaras acessíveis e princi-
palmente o termos investido, a tempo e horas, na aquisição de equipamentos que nos permitiram 
sermos autossuficientes no fornecimento desse equipamento de proteção individual.

Recordo que Cascais reconverteu um antigo armazém numa fábrica de produção de máscaras ci-
rúrgicas, numa altura inicial da pandemia de COVID-19, em que as autoridades de saúde ainda deba-
tiam se o uso de máscara devia ser obrigatório ou até desaconselhado. E logo não faltaram algumas 
(poucas e cada vez menos) vozes a criticaram-nos por esta iniciativa.

Contudo, uma instituição universitária, no caso o Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Ins-
tituto Universitário de Lisboa (IPPS- ISCTE), acabou de reconhecer o trabalho da Câmara de Cascais, 
atribuindo-lhe o Prémio 2020 para o melhor trabalho desenvolvido, a nível da administração local no 
combate à pandemia COVID-19. E foi precisamente sobre o nosso programa de máscaras acessíveis 
e a fábrica de máscaras que o júri escolheu como a melhor política local do ano de 2020.

De acordo com o IPPS- ISCTE, o prémio Políticas Públicas 2020, visa “reconhecer as políticas públi-
cas mais relevantes adotadas no último ano em Portugal, nomeadamente aquelas que visaram com-
bater a pandemia do novo corona vírus e os seus efeitos sociais, económicos, educativos e culturais”.

De acordo com os princípios orientadores do prémio “as políticas foram analisadas tendo em conta 
a relevância dos problemas que visam resolver, a qualidade dos processos de conceção, implemen-
tação, acompanhamento e avaliação, bem como os resultados obtidos”.

Entre quase duas centenas de entidades avaliadas pelo IPPS-ISCTE foram selecionados os 5 melho-
res e, de entre estes, Cascais viu o seu trabalho designado como o melhor.

Este é um prémio que gostaríamos de dispensar se pudéssemos dispensar a pandemia, mas é um 
reconhecimento do concelho de Cascais, do seu trabalho coletivo, da resiliência da sua população, 
porque em Cascais somos todos por todos e nisto reside a nossa maior força, porque esta crise só 
se vencerá se formos todos por todos!

Nesta crise que nos assola só temos uma certeza. Nunca desistiremos! 

Nas próximas semanas vamos atravessar por tempos muito críticos no que respeita a este combate.
Hoje, a Assembleia da República aprovou um novo estado de emergência que vai continuar a impor 
condicionantes às nossas vidas quotidianas e a continuação de restrições, com efeitos negativos 
para a atividade económica, com especial incidência no comércio local e na restauração. 

Pela nossa parte, embora sabendo que nos últimos dias os números de novos infetados nos colo-
cam fora dos índices dos com a mais elevada incidência de novos casos, tudo faremos para conti-
nuar este combate com a mesma determinação do primeiro dia. 

Sem hesitações e privilegiando sempre uma política de apoio social, de responsabilidade sanitária e 
de incremento às atividades económicas, pois esta é a nossa matriz e a nossa raiz identitária.

Carlos Carreiras

COVID-19
RESTAURANTE VIRTUAL COM COMIDA TRADICIONAL

As condições adversas no sector da restauração durante estes tempos pandémicos deram força 
aos restaurantes virtuais. O mais recente é encabeçado pelo chef Miguel Castro e Silva, o “de-
Castro”, disponível exclusivamente nas plataformas digitais com um menu à base de refeições 
tradicionais e caseiras, com várias opções saudáveis. Será a partir da cozinha do colégio Bafurei-
ra, uma instituição centenária na Parede, que o chef Miguel Castro e Silva – com restaurante no 
Time Out Market (temporariamente fechado) – vai comandar as operações do seu novo “de-
Castro”. As refeições que saírem daqui vão chegar a moradas num raio de 4km do colégio, e o 
packaging das encomendas é 100% biodegradável e sustentável. 

COVID-19
TEC APOIA A REFOOD

Ao adquirir o bilhete no dia 2 de dezembro para a peça Yerma de Federico García Lorca em 
cena no TEC vai contribuir para a Refood de Cascais. A ReFood Cascais é uma instituição 100% 
constituída pelo empenhamento de voluntários. Tem por objetivo contribuir para a resolução do 
problema da insuficiência alimentar de famílias. Tem também o objetivo de envolver a comuni-
dade. E assim acontece com este apoio da Companhia do Teatro Experimental de Cascais, de 
todos os atores e técnicos.

COVID-19
ALCABIDECHE AVANÇA

A Requalificação Urbana na Urbanização dos Campos Velhos, na freguesia de Alcabideche, en-
contra-se concluída. Agora, para além de um asfalto totalmente renovado, as ruas que compõem 
esta urbanização têm novos passeios e bolsas de estacionamento.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve hoje em direto com os munícipes na página do facebook da Câmara. Du-
rante pouco mais de uma hora, o presidente dialogou com a população de Cascais informando 
quais as principais medidas que o Município adotou no combate à pandemia do COVID. Durante 
o direto, a emissão alcançou quase 8 mil pessoas e registou cerca de 700 comentários e partilhas.

COVID-19
CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL FOI VIRADO 
DE “PERNAS-PARA-O-AR” 

Vocacionado para eventos, suspensos por causa da pandemia, o Centro de Congressos do Esto-
ril é, agora, um Centro de Apoio na área da Saúde. Virado de “pernas-para-o-ar”, como salientou 
Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal. Este equipamento municipal premiado a nível 
internacional, constitui um ponto forte na retaguarda do combate à Covid-19. Depois dos testes 
iniciados em março e do arranque do Centro de Rastreio, a partir de dia 23 é também uma área 
destinada aos doentes com queixas respiratórias, mas sem indicação para ir ao Hospital. Horário 
de funcionamento: Dias úteis das 10h00 às 18h00; Sábados, domingos e feriados das 9h00 às 
13h00.

COVID-19
NÚMEROS COVID

Segundo o relatório da situação epidemiológica de Cascais, hoje registaram-se mais 76 novos in-
fetados, o que perfaz um total de 5018 de cidadãos com o vírus, dos quais já recuperaram, des-
de o início da epidemia 4076. Destes infetados 2783 são mulheres e 2235 homens. Ainda há a 
registar mais 2 óbitos. Nesta semana, que conta para as estatísticas com 4 dias (34+44+43+76) 
se projetarmos para 14 dias e calcularmos a incidência de infetados por cada 100.000 habitan-
tes, alcançamos o número de cerca de 320.

COVID-19
EQUIPA DE RASTEADORES

Três dezenas de funcionários da autarquia tiveram, esta segunda-feira, ações de formação para 
rastreadores dos casos de risco Covid-19 e já estão a reforçar a equipa que, no Centro de Con-
gressos do Estoril, procura quebrar diariamente as cadeias de transmissão. “Vamos reforçar as 
equipas de rastreadores, que podem ajudar a reduzir o precioso tempo na deteção dos casos 
Covid-19, a tempo de serem isolados e assim cortarem as cadeias de transmissão”, disse Carlos 
Carreiras. A ação de formação decorreu no auditório da DNA Cascais.

COVID-19
C-DAYS - ABRAÇAR O FUTURO

Debater as ameaças à Segurança Digital é o mote da conferência anual C-DAYS, com emissão a 
partir da Casa das Histórias Paula Rego entre os dias 23 e 27 sob o lema “Abraçar o Futuro, em 
live stream, a partir de Cascais, com dezenas de especialistas a debaterem a proteção do tra-
balho remoto, num contexto em que a disrupção agravada pela pandemia da Covid-19 agrava a 
vulnerabilidade a riscos de segurança.

COVID-19
GREENFEST ESTÁ DE VOLTA EM VERSÃO DIGITAL

 Em 2020, Cascais continua a ser o palco do maior evento de sustentabilidade do país e embora 
não possa receber os habituais visitantes, expositores e oradores, a organização do evento conti-
nua a partir do concelho, agora para o mundo inteiro. À semelhança de 2019, o Greenfest está na 
NOVA SBE, em Carcavelos, mas em modelo digital.

COVID-19
CONSELHO MUNICIPAL DO MAR 

Quarenta entidades desenvolvem estratégia única pelo Mar de Cascais. O Conselho Municipal  
do Mar, criado em dezembro de 2019, reuniu pela segunda vez com as 40 entidades que o  
compõem – de entre elas Forças do Governo Central e Local, ONG’s, Associações de Pescadores 
– e que trabalham e pensam o Mar, de forma a unirem estratégias.


