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NATAL SERÁ SEMPRE NATAL
Este ano vamos celebrar um Natal que será o Natal mais diferente das nossas vidas. A epidemia
do COVID impõe-nos alterações brutais à nossa forma de viver.
Mas Natal é e será sempre Natal.
Não importa quais as contrariedades, quais as dificuldades, Natal será sempre Natal!
Não temos por princípio, nem por hábito voltar as costas às contrariedades, nem nos damos por
vencidos. Por isso como diz a expressão popular se Maomé não vai à montanha, vai a montanha a
Maomé. Quer isto dizer que nunca nos deixaremos derrotar. Temos combatido este vírus nas suas
diversas frentes, na frente sanitária, económica e social. É tempo de abrirmos esta batalha contra
a pandemia.
Celebrar o Natal é também combater o COVID-19.
Por isso a Câmara entendeu levar a cada canto do concelho a festa do Natal, Neste momento particularmente difícil em que as famílias não podem celebrar, a festa mais significativa do calendário,
não podíamos deixar-nos vencer.
De 27 de novembro a 28 de dezembro vamos levar a magia do Natal de porta em porta, até si. O
trenó do Pai Natal vai percorrer todas as freguesias do concelho, escoltado por soldadinhos de
chumbo e acompanhado por um presépio vivo, um comboio de duendes, carros temáticos e uma
viatura de bombeiros para prestar também homenagem a todos os profissionais da Linha da Frente.
Este ano, em Cascais, as celebrações festivas de Natal vão ser itinerantes. Mudámos um dos eventos mais procurados do ano por famílias e crianças para, mantendo o respeito pelas regras e,
sobretudo, defendendo a saúde, ajudar a espalhar alegria e solidariedade. Nas ruas mantemos a
iluminação inspiradora para ajudar a animar também o comércio local. Na Baía mantemos a roda
gigante com novas regras de utilização. Por todo o concelho a animação e alegria vão estar em
movimento.
Provavelmente, seremos alvos de críticas por esta nossa iniciativa. Dirão que é dinheiro mal gasto
e que melhor fora que o dessemos às famílias que neste momento sofrem os efeitos sociais da
pandemia e aqueles que por via disso viram os seus rendimentos baixarem de forma drástica, ou
estão em situação de desemprego.
Tenho por hábito nunca fugir às minhas responsabilidades. Nestes 9 meses de crise pandémica,
nem por um momento virei a cara às dificuldades. Nunca deixei de estar junto de todos aqueles
que, por lado, combatem corajosamente na Linha da Frente a COVID-19, desde logo os profissionais de saúde, as forças de segurança, os bombeiros, a proteção civil, os professores e toda a comunidade escolar e todos os nossos colegas dos diversos serviços municipais, que nos momentos
de incerteza e nas alturas mais difíceis nunca deixaram de cumprir o seu dever para que Cascais
resistisse.
Não seria agora num momento em que celebramos esta data que assinala o nascimento de Jesus
e que toca fundo nos corações, mesmo dos que não são crentes, mas que sabem que é nesta altura especial que os corações se unem e ganham forças para enfrentar em conjunto todas as dificuldades.
Não deixámos por um único momento de estar ao lado dos que sofrem os efeitos sociais desta
pandemia. A Camara desenvolveu e continuará a desenvolver diversos programas solidários e de
apoio às famílias. Neste período, por exemplo, temos a par de todos outros já iniciados, a árvore
de Natal solidária e a corrida virtual solidária, esta em parceria com outras entidades, como o LIDL
e ALDI. Todas estas iniciativas visam minorar os efeitos da crise social que nos entrou pela porta
dentro.
A celebração do Natal não tem apenas um aspeto simbólico e este já seria suficientemente importante para o celebrarmos. Tem também uma componente de apoio ao comércio local, numa altura
que este importante setor económico enfrenta dificuldades até agora nunca sentidas.
É nos tempos difíceis que se provam as lideranças e enquanto estiver com responsabilidades na
gestão do concelho nunca deixarei de estar ao lado de todos os munícipes não deixando ninguém
de fora.
Quero deixar aqui também uma palavra para a inauguração da Escola EB 1 de Santo António. Depois de inúmeras vicissitudes que fomos conseguindo tornear, esta escola é uma realidade e um
orgulho para todos os cascalenses.
Esta é a nossa marca. Não virar a cara às dificuldades e com paciência e resiliência enfrentar e
vencer os problemas.
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
NÚMEROS COVID

De acordo com os dados fornecidos pela Unidade Local de Saúde Pública, ACES nos últimos 14
dias registaram-se 972 novos casos, Cascais atinge o rácio de 455 por cada 100.000 habitantes.
Assim Com baixamos o nível de classificação do Governo que tem associado às restrições. Passámos da classificação de Muito Elevado, do intervalos de acima de 480 e abaixo de 960, para
o de 240 a 480. Nas últimas 24 horas registamos mais 72 novos casos, atingindo assim os 5.604
casos confirmados desde o início da pandemia, destes 4.483 já recuperaram o que representa,
nas últimas 24 horas mais 19 recuperados. Dos casos infetados 3.114 são mulheres e 2.490 homens. Nas ultimas 24 horas temos a lamentar mais 2 óbitos, o que representa um total de 143.

COVID-19
NATAL VAI À SUA PORTA

Cascais veste-se novamente a rigor para a época natalícia com mais de 2 milhões de leds em
cerca de 150 locais em todas as freguesias, num esforço conjunto de entre Câmara Municipal e
Juntas de Freguesia. A iluminação que hoje se inaugura também vai dar vida às ruas num Natal
particularmente difícil. O objetivo é fomentar o espírito natalício e também ajudar o comércio
local. Haverá iluminação em mais de 36 locais novos, árvores de Natal em cinco locais diferentes
e anjos gigantes (10 metros de altura) à porta dos Paços do Concelho. Consulte os itinerários e
horas no site da Câmara.

COVID-19
RODA GIGANTE

Na Baía de Cascais a Roda Gigante também marcará a já habitual presença, sempre com todas
as medidas de segurança sanitária definidas pelas autoridades de saúde .

COVID-19
ESTRELAS DE NATAL

Ao longo dos próximos dias, cerca de 5.000 exemplares de “Estrelas de Natal” (Euphorbia, de
nome científico) vão decorar as ruas de vários locais do concelho. Planeada ainda em 2019, a
plantação teria, originalmente, um grande foco no parque Marechal Carmona, por causa da Vila
Natal. Como a pandemia obrigou a reformular o conceito deste evento as “Estrelas” saíram à
rua!. Venha apreciá-las e tirar fotografias. Partilhe connosco!

COVID-19
ÁRVORE NATAL SOLIDÁRIA

Com o intuito de proporcionar um Natal mais feliz às crianças com menos recursos e de famílias
que estão a sofrer com os efeitos da pandemia social a Câmara vai promover junto das Associações de Moradores, a iniciativa “Árvore de Natal Solidária”. Nas sedes das Associações aderentes, ou locais junto a elas, vão acolher uma árvore de natal com uma caixa destinada à recolha
de brinquedos para as crianças. Doe os seus brinquedos a quem mais precisa! De 29 de novembro até 6 de janeiro. .Veja onde pode entregar os brinquedos: https://bit.ly/2árvoresolidária.

COVID-19
CORRIDA DE NATAL VIRTUAL APELA À SOLIDARIEDADE

Cascais lança pela primeira vez, uma corrida de Natal virtual de carácter solidário. A iniciativa da
Câmara Municipal de Cascais, em parceria com o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do
Município de Cascais (CCD Cascais decorre entre 12 e 20 de Dezembro e é um desafio aoss participantes a correrem ou a caminharem cinco ou 10 quilómetros, num percurso e horário definidos
pelos próprios, cronometrando a atividade As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no
site do evento, tendo um valor de 5€, revertido em bens alimentares. Ao valor de cada inscrição
acresce ainda mais 5€ doados pela Câmara, sendo que na totalidade também as cadeias LIDL e
ALDI doarão sete mil euros cada uma em bens alimentares.

COVID-19
ESCOLA EB 1 DE SANTO ANTÓNIO

A Escola EB 1 de Santo António já é uma realidade. Depois de um processo difícil que com tenacidade, paciência e muita resiliência, conforme sublinho Carlos Carreiras, na inauguração da
escola, este novo equipamento escolar do concelho é um edifício que engrandece quem tanto
lutou para a sua concretização, desde logo toda a comunidade escolar. Inaugurada esta semana, a nova EB1 de Santo António na Parede é uma boa prenda de Natal para as duas dezenas de
alunos do pré-escolar e para os 114 alunos do 1.º ciclo que deixaram, finalmente, as velhas salas
de aula. Integra o Agrupamento de Escolas da Parede. Este equipamento representa um investimento de cerca três milhões de euros.

COVID-19
ESTADO DE EMERGÊNCIA

Com o objetivo de melhor contribuir para o cumprimento do Estado de Emergência, a Câmara
informa que todos os equipamentos culturais estarão encerrados nos seguintes dias:28 (sábado); 29 (domingo); 30 (segunda-feira) de Novembro e 1 (terça-feira); 5 (sábado); 6 (domingo); 7
(segunda-feira) e 8 (terça-feira) de Dezembro. As Bibliotecas Municipais encerrarão nos dias 29
e 30 de novembro, assim como nos dias 1, 6, 7 e 8 de dezembro. Estarão, contudo, abertas nos
sábados dias 28 de novembro e 5 de dezembro, das 10h00 às 12h30. Para novas atualizações
dos horários de funcionamento dos equipamentos e dos eventos culturais por favor consulte a
Agenda Cascais 360º em cascais.pt

COVID-19
NOVA ÁREA PARA DOENTES COM QUEIXAS RESPIRATÓRIAS

Cascais já dispõe de uma área dedicada a doentes com queixas respiratórias, instalada
no Centro de Congressos do Estoril. A concretização desta iniciativa da Câmara vai aliviar a
pressão sobre oCentro de Saúde de São João do Estoril e funcionará de segunda a domingo, das
10h00 às 18h00.

COVID-19
DÊ SANGUE

Neste sábado, 28 de novembro, das 9h30 às 13h00, traga a sua solidariedade e doe sangue. O
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, vai estar a colher dávidas no Edifício IDEIA
Outeiro. Todos poderão contribuir solidariamente, desde que tenham os seguintes requisitos:
idade superior a 18 anos (até aos 60 anos se for a primeira dávida), peso igual ou superior a
50kg, hábitos de vida saudáveis

COVID-19
DNA MATCH COM 76% DE COLOCAÇÃO

A 3.ª edição do DNA Match já terminou. Ao fim de 6 meses, 76% dos participantes deste programa de estágios ficaram colocados nas empresas onde estagiaram. Se está à procura de emprego
e mais formação, as candidaturas para a 4.ª edição estão abertas até 9 de dezembro. Ao longo de
6 meses, os participantes estiveram a estagiar em empresas e entidades sediadas no concelho ao
mesmo tempo que receberam formação proporcionada pela autarquia. O programa sofreu algumas alterações devido à pandemia, mas a adaptação à realidade online foi um sucesso.

COVID-19
C-DAYS

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) realizou a 6ª edição da Conferência anual C-DAYS,
na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, sob o tema “Abraçar o futuro” sendo hoje o ultimo dia desta iniciativa .Num momento de grandes transformações globais geradoras de enormes desafios e incertezas, a conferência proporcionou uma reflexão junto de decisores, profissionais, investigadores, estudantes e a sociedade civil das temáticas ligadas à Cibersegurança
através de diferentes pontos de vista: estratégico, operacional e técnico.

COVID-19
CASCAIS INVEST

O site da nova agência Cascais Invest apresenta algumas das (muitas) razões para investir em
Cascais, num esforço municipal para apoiar o tecido empresarial do concelho e atrair investimento nacional e estrangeiro para a região, replicador de emprego qualificado e de “clusters”
tecnológicos de ponta. Numa conjugação de esforços ao serviço do crescimento económico de
Cascais, a Cascais Invest, criada pelo município de Cascais, é liderada por António Saraiva, presidente da CIP.

COVID-19
HILTON INVESTE EM CASCAIS

A cadeia de hotéis Hilton entra em Cascais, a par dos Açores e do Porto. Esta é uma fase de
travagem a fundo no turismo com o surto de covid-19, mas a pandemia não parou os planos da
Hilton. A marca hoteleira projeta entrar em Cascais com um hotel Legacy, que também será um
Curio Collection, localizado no centro histórico, na Avenida 25 de Abril, com abertura prevista
para o verão de 2023. O hotel terá 58 quartos, a maioria dos quais com varanda virada para o
mar, além de dois restaurantes, piscina e centro de fitness.

COVID-19
VISION BOX

A Vision-Box é uma multinacional de tecnologia, que desenvolve soluções integradas de software e hardware de gestão automatizada. A empresa é responsável por mais de 6.000 soluções biométricas, utilizadas por mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo. Há um ano
a Vison-Box instalava em Portugal, mais propriamente na Abóboda, concelho de Cascais, uma
fábrica com uma área de 8 mil metros quadrados, procurando então, responder à crescente procura por soluções tecnológicas biométricas. Após um ano, o balanço é positivo, uma vez que ao
apostarmos neste espaço e nesta localização, reforçamos a nossa prioridade no talento nacional
e na tecnologia portuguesa salientaram os responsáveis a Vision Box.

COVID-19
NA ROTA DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS

Cascais está na crista da inovação entre os Cinco exemplos de urbes que apostam na tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos de uma forma geral e o ambiente em
particular. Um dos objetivos é reverter o processo das alterações climáticas. Um compromisso
ao qual a BP se alia em prol de um mundo mais limpo de carbono até 2050.

COVID-19
PRÉMIO DE LIDERANÇA

“Estamos perante uma economia de guerra. É preciso, por isso mesmo, muita resistência”, foi
com estas palavras que Miguel Pinto Luz abriu a conferência internacional “Leading People- International HR Conference. Pinto Luz sublinhou que “falar de liderança durante uma pandemia é
um desafio tremendamente ambicioso”. O vice-presidente da Câmara foi igualmente o vencedor
do prémio do primeiro lugar de Best Team Leader (BTL) na função “Lideranças de topo – Sector
Público”.

COVID-19
PRÉMIO ISCTE

“A Câmara de Cascais fez algo que nem todos municípios podem fazer. Numa fase muito precoce, fretou um avião para ir buscar máscaras à China, mas percebeu cedo que fazia mais sentido
comprar equipamento para as fabricar”, explicou Paes Mamede, na entrega do Prémio do ISCTE de Políticas Publicas e Sociais à autarquia “Conseguiram produzir máscaras a preços muitos
inferiores aos praticados no mercado e criar emprego de proximidade. Tiveram ainda uma capacidade admirável de envolvimento do tecido local no processo de fazer chegar as máscaras às
pessoas, acrescentou o presidente do Instituto de Políticas Públicas e Sociais do ISCTE.

COVID-19
CONCESSÃO

O procedimento com vista à seleção de novo inquilino para a Cafetaria do Parque Urbano de
Outeiro Polima já está aberto e as propostas deverão ser entregues até ao dia 04 de Dezembro
de 2020.

COVID-19
A MONTANHA- HISTÓRIAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Fórum Municipal de Cascais contra a Violência Doméstica desafiou o encenador Manuel Jerónimo a criar peças artísticas que nos ajudassem a refletir, enquanto comunidade, sobre esta temática. Assim nasceram 5 “curtas” intituladas “ A Montanha” que são emitidas nas redes sociais ligadas à autarquiaque retratam, nas várias fases da vida de uma mulher, os vários tipos de violência
a que podem ser sujeitas – desde a infância à idade adulta, passando pela violência no namoro, o
ultrapassar do medo, a perseguição, a coação. Porque a Violência Doméstica é um crime público.
Não seja cúmplice, não deixe de denunciar, saiba como ajudar em cascais.pt/vd.

COVID-19
DIREITOS DA CRIANÇA

Convenção dos Direitos dos Jovens e Crianças assinalada em Cascais com o apelo à maior participação dos jovens na política pública nas intervenções que se realizaram no Fórum realizado em
plataforma digital, que assinalou os 31 anos de assinatura da Convenção dos Direitos da Criança,
uma iniciativa que se insere no mês dos Direitos das Crianças e Jovens. Este fórum, que foi transmitido na página oficial de Facebook da Câmara e contou com a participação do presidente da
autarquia, Carlos Carreiras.

COVID-19
ARTE NA MARINA DE CASCAIS

Continua atente na Marina, de Cascais até dia 6 de janeiro, a exposição a cargo da Bel-Air Fine
Art, um grupo internacional de galerias de arte, que promove esta mostra com uma área de
600m2, que conta com nomes maiores da pintura como Salvador Dalí. Uma exibição de gravuras originais desenhos e litografias raros resultante da parceria com o colecionador privado Jean
Amiot, Jeff Koons, Patrick Hughes, Carole Feuerman, Idan Zareski, Richard Orlinski, Joseph Christian Voigt ou Cécile Plaisance.

COVID-19
ÉVORA RENDE-SE AOS SONS DAS ORQUESTRAS
DE CASCAIS E OEIRAS
A cidade alentejana recebe, hoje, às 21h30, no Convento dos remédios a atuação da Orquestra de
Câmara de Cascais e Oeiras.O concerto da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro Nicolay Lalov, realiza-se no âmbito do ciclo Música no Inverno que vai percorrer
várias cidades do país.

COVID-19
CARTÃO DE TRABALHADOR DÁ ACESSO
AOS AUTOCARROS DE CASCAIS
Com o objetivo de oferecer um acesso mais simples e cómodo a este benefício, todos os novos
cartões de trabalhador do universo municipal dão acesso às 31 carreiras municipais gratuitas.
Muito em breve, também ao sistema de bike sharing de Cascais, assim que o mesmo volte a estar
ativo. Em caso de dúvida, poderá contactar: geral@mobicascais.pt

COVID-19
COMBOIOS- AVALIAÇÃO INSATISFATÓRIA

Melhor pontualidade, reforço da frequência, designadamente à noite, modernização do material
circulante e aumento dos lugares sentados nos comboios e nas estações.
Estas são as prioridades dos utilizadores dos serviços ferroviários urbanos e suburbanos, identificadas pelas associações que os representam na consulta realizada pela Autoridade da Mobilidade
e dos Transportes (AMT) no último trimestre de 2019. De acordo com a análise do regulador do
setor dos transportes que não reflete ainda os impactos da covid-19 ou dos novos investimentos
para o setor ferroviário anunciados no Plano Nacional de Investimentos 2030. A avaliação dos
utilizadores é insatisfatória nas linhas de Sintra, Cascais e Azambuja.

COVID-19
VOLUNTARIADO

Precisamos de si para tornar as escolas de Cascais ainda mais empreendedoras!
Os voluntários, são pessoas com experiência no mercado de trabalho que disponibilizam algum
do seu tempo, para desenvolverem juntamente com os alunos o programa escolhido. Faça parte
da rede de voluntários contribuindo para aproximar “educação” e o “mundo laboral”, inspirando e
preparando jovens para ser agentes de mudança na comunidade. Saiba mais
https://bit.ly/3kptogh #dnacascais #escolasempreendedoras #jap

COVID-19
FESTIVAL “NO LIMITS”

Confirmados nomes como Ezra Collective, Moses Boyd, Joe Kay e Tristany
O festival sem limites tem novas datas, depois de ter sido adiado devido à pandemia de Covid-19.
Com 30 artistas, 6 palcos e 2 dias de Festival, O ID NO LIMITS regressa em força ao Centro de
Congressos do Estoril na próxima primavera.

COVID-19
TREKKING

A 6 de Dezembro propomos-lhe um trilho que nos leva a explorar a aldeia de Murches e a sua
agradável zona envolvente onde se destaca o Parque Urbano das Penhas da Marmeleira das Penhas da Marmeleira. Partiremos da Igreja de Murches, Daqui prosseguimos em direção à Serra
de Sintra onde passaremos pela Barragem do Rio da Mula e o Campo-base da Pedra Amarela. No
regresso passaremos por uma zona florestal onde domina a urze, pinheiros, entre outras espécies.

COVID-19
SEMANA DA FLORESTA AUTÓCTONE

Ao longo dos próximos dias, Cascais celebra a Semana da Floresta Autóctone. São espaços com
uma grande área de árvores nativas e têm uma extrema importância.

COVID-19
ECOCENTRO MÓVEL DE CASCAIS

Tem resíduos que não se adequam aos contentores habituais instalados por todo o concelho?
De segunda a sábado pode encontrar o Ecocentro Móvel em diferentes freguesias e reciclar cds,
revistas, latas de tinta, entre outros fluxos.

COVID-19
MOTORISTAS

Cascais vai ter em breve uma nova empresa a assegurar os transportes coletivos: Importa, por
isso, acelerar o processo de recrutamento e a CMCascais está a apoiar a sua divulgação. Tem apetência pela função de motorista pesados de passageiros? Candidate-se até 15 de dezembro. Ação
de formação promovida pela E. Martín (empresa vencedora do concurso público internacional)
vai prolongar-se por cinco meses. Candidaturas em formulário online até 15 de dezembro.

COVID-19
BOLO-RAINHA COM FOLHAS DE OURO

O novo bolo-rainha com folhas de ouro comestíveis do chef Joaquim de Sousa prova-se no The
Oitavos, cinco estrelas em Cascais, mas também se vende ao público. Há cinco anos, criou aquela
que é a sua mais famosa sobremesa, a Flor de Chocolate, à base dos sabores da ginja, nata, chocolate e kirsch, e que se tornou viral nas redes sociais. Só na página do Facebook do The Oitavos,
o hotel cinco estrelas de Cascais onde assume o cargo de chef pasteleiro, este conteúdo somou
cerca de sete milhões de visualizações. Agora, o chef Joaquim de Sousa volta a dar asas à criatividade, a tempo de assinalar a quadra festiva que se aproxima.

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
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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
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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
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PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

