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CASCAIS NÃO PODE NEM VAI PARAR
Vivemos uma luta contínua. Cada dia é uma nova etapa e uma nova siperação. Não há dia que
não sejamos bombardeados com novos números sobre a COVID, sobre novas medidas, com
uma multiplicidade de informações que numa situação normal já nos deixaria atordoados e,
agora, numa situação de grande vulnerabilidade não pode deixar-nos descansados.
Portugal registou esta sexta-feira mais seis mortes e 888 novos casos de infeção por covid-19,
segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1983 mortes e 77284 casos de infeção, estando hoje ativos 25942 casos.
Em Cascais com base nos dados da Plataforma Local, os registos de hoje em relação à COVID revelam que no concelho houve um aumento, em relação ao dia anterior de mais 5 casos.
Havendo a registar desde o início da pandemia 2188 casos, destes 1713 já recuperaram, o que
representa um aumento de cinco pessoas recuperadas.
São números em tudo semelhantes aos boletins de baixas de guerra. Pois é de uma guerra que
estamos a tratar.
A dicotomia quando o surto epidémico se iniciou era a vida ou a economia. Estávamos perante uma situação inusitada e todos fomos obrigados a parar. Salvamos vidas, mas a retaguarda
sofreu baixas assinaláveis com efeitos devastadores em todo sistema económico e no tecido
social.
Hoje a dicotomia é semelhante, mas queremos equilibrar a balança; salvar vidas e não deixar
morrer a economia. Por isso a nossa atenção tem de estar redobrada. Por isso toda a sociedade
deve estar preparada e todas as instituições têm de estar ativas.
Cascais tem estado exemplarmente na linha de combate, sem baixar os braços nem virar a cara.
Com sentido crítico e com responsabilidade temos reclamado, mas temos estado presente em
todas as frentes e mais, temos coberto terrenos que nos são alheios. Terrenos que cabem ao
Estado Central, mas que com esforço e tenacidade não deixamos ninguém para trás e vamos à
luta.
Um exemplo muto objetivo desta nossa forma de estar na política, com o intuito de servir pessoas e causas foi dado esta semana com a inauguração do novo complexo social da CERCICA
de São Domingos de Rana. À inauguração compareceu a ministra do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social. Este equipamento que tem a marca da política social e de solidariedade de Cascais poderia ter ficado obstaculizado por falta de um acordo com a Segurança
Social.
Com persistência e tenacidade conseguimos esse acordo que parecia estar estagnado e este
novo equipamento pode finalmente servir os cidadãos, nomeadamente os que mais fragilizados. Por isso não me canso de afirmar que Portugal necessita de uma efetiva descentralização
que dê maior capacidade ao estado local.
As autarquias mostraram nesta pandemia que são a guarda avançada deste combate e têm de
ser tidas em conta porque são as autarquias que resolvem, numa primeira linha, os problemas
concretos dos cidadãos.
Por isso em Cascais não paramos. Continuamos na luta em todas as frentes e vamos conseguindo alcançar os nossos objetivos. Objetivos que muitos de forma leviana tanto têm criticado, em
que a atenuante desses criticos é darem a entender aos cidadãos e munícipes de Cascais que
falam sem saber do que falam e a grande agravante é a persistência no erro.
Um exemplo claro do que afirmo – tantos outros poderia evocar que não caberia espaço nesta
mensagem- é o contrato que a Câmara Municipal de Cascais lançou para a circulação rodoviária
do concelho.
Esta semana o Tribunal de Contas deu parecer positivo a este concurso internacional que seguiu as regras da Comissão Europeia.
Cascais vai poder continuar a concretizar uma política de transportes ao serviço dos munícipes
agora com mais oferta de autocarros que nos termos contratuais quase que duplicam e maior
qualidade porque a frota que vai circular em Cascais é nova a estrear e incorpora os requisitos
ambientais mais rigorosos
Nem quero neste momento recordar que algumas “pitonisas” auguravam e agoiravam sobre
esta matéria. A realidade, uma vez mais desmentiu-os. Felizmente para Cascais e felizmente
para os munícipes.
Carlos Carreiras

COVID-19

PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
COVID - ÚLTIMOS DADOS

Com base nos dados da Plataforma Local os registos de ontem em relação à COVID revelam que
no concelho houve um aumento, em relação ao dia anterior de mais 5 casos. Havendo a registar
desde o início da pandemia 2188 casos, destes 1713 já recuperaram, o que representa um
aumento de cinco pessoas recuperadas em relação ao dia anterior. Nos cuidados intensivos
estava 1 pessoa e há a lamentar, desde o início do surto 70 óbitos.

COVID-19
AEROPORTO DE CASCAIS COM PEGADA AMBIENTAL NEUTRA

O primeiro aeroporto do mundo a ter pegada ambiental neutra está em Cascais, Tires, na
freguesia de São Domingos de Rana. Trata-se da primeira estrutura aeroportuária do mundo
em que as emissões de carbono proveniente das operações de abastecimento de aviões da Air
BP serão neutralizadas. O aeroporto de Tires será o primeiro do mundo com pegada ambiental
neutra uma vez que a empresa irá compensar as emissões de carbono de todos os
combustíveis de aviação (Jet-A1 e Avgas, 100LL) através da BP Target Neutral, utilizando
créditos de carbono gerados a partir de projetos globais que financiam a utilização de energias
renováveis, baixo carbono e a proteção das florestas.

COVID-19
UMA EQUIPA PARA “FINTAR” AS NECESSIDADES

São 50 refeições prontas a consumir que vão ser doadas semanalmente a famílias carenciadas
do concelho. Um desafio com uma equipa por detrás: o Estoril Praia Futebol SAD, a Gel Peixe,
a Câmara Municipal de Cascais e o Centro Paroquial do Estoril, juntam-se para fintar a crise e
derrotar este inimigo. Tudo partiu da ideia da Estoril Praia Futebol SAD, que tendo como
parceiro a empresa alimentar Gel Peixe, se junta à Câmara Municipal para dar uma resposta
às necessidades de uma comunidade.

COVID-19
UM DIA PARA A HISTÓRIA DA CERCICA

O novo complexo social da CERCICA de São Domingos de Rana já pode começar a funcionar
e a receber utentes. O equipamento foi inaugurado, esta quarta-feira, com a presença de Ana
Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A autarquia investiu
2.480.000 de euros nas instalações que abrangem um lar residencial (50 pessoas), um centro
de atividades ocupacionais (50 pessoas) e serviço de apoio domiciliário (60 pessoas). Antes
da inauguração em Rana, a Ministra foi conhecer as recentes instalações do CRID, nas Fontainhas, que conta com um lar residencial (48 pessoas), um centro de atividades ocupacionais (30
pessoas) e serviço de apoio domiciliário (60 pessoas). Esta primeira fase de obras já concluída
custou ao município 2.160.000 de euros. O Centro está também a ser transformado numa
escola inclusiva com 92 vagas, o que corresponde à segunda fase de obras com conclusão
prevista para o primeiro semestre de 2021 (investimento autárquico de 2.710.000 de euros).

COVID-19
MAIS E MELHORES AUTOCARROS

O Tribunal de Contas emitiu o visto ao contrato celebrado entre a Câmara de Cascais e a empresa
Martin, S.A. Com este novo contrato, dado que Câmara introduziu a inovação do preço por quilómetro, em que Cascais ficará a pagar um preço de 1,76 euros por quilómetro, contra, por exemplo
1,93€ que é o preço em toda a restante Área Metropolitana de Lisboa (AML). Além disso, a oferta
de autocarros quase que duplica e irá possibilitar a redefinição de rotas.

COVID-19
FRONTLINE

Como líder de uma das comunidades que resposta mais firme deu à pandemia, tenho
consciência das minhas responsabilidades. Em Cascais pretendemos que os cidadãos
encontrem na mobilidade um catalisador para a prosperidade. Essa vontade não nasceu com a
pandemia. Vem de mais longe. Desde dia 1 de janeiro de 2020 que os transportes públicos em
Cascais são gratuitos para quem vive, estuda ou trabalha em Cascais. Isso fez de nós o primeiro
concelho do país, e um dos poucos no mundo, a criar universalidade de acesso à rede de
transportes como fundamento da liberdade de circulação, escreveu Carlos Carreiras em artigo
de opinião saído hoje na revista Frontline.

COVID-19
C DE OUTUBRO JÁ ONLINE

Já saiu o número de outubro do jornal “C”, co tema central dedicado à abertura do ano escolar.
Ouvimos Ana Paula Susa Uva, da autoridade Municipal de Saúde, José Batalha, presidente da
Federação das Associações de Pais do concelho de Cascais e Rita Sousa da Autoridade Municipal dos Transporte que nos deixam o seu testemunho e uma mensagem de tranquilidade a toda
a comunidade. Mas, neste número falamos-lhe ainda sobre o futuro do Parque Natural Sintra-Cascais. Numa reportagem ouvimos as expectativas de pequenos e grandes proprietários e
deixamos-lhe as respostas que o projeto ZIF. Pode saber ainda.E muitas outras notícias que
pode ler.

COVID-19
CERCICA

“Cascais é um município pioneiro em políticas de proteção e bem-estar animal”. Quem o afirma
é João Salgado da Associação São Francisco de Assis que este fim de semana organiza a festa
Online do Animal com o objetivo de incentivar a adoção responsável e dar a conhecer o trabalho
realizado pelo Centro de Proteção Animal de Cascais. A festa arranca a 3 de Outubro, pelas 10.00,
com uma mensagem do presidente da Câmara e uma visita ao Centro de Proteção Animal da Associação. Veja em direto na página do facebook. No dia seguinte, há “batucada pela causa animal”
às 10.00 . Às 10.30, o Centro de Proteção convida-o para uma caminhada virtual. Um pouco mais
tarde, pelas 11.00, celebra-se a arte urbana anima. Veja em direto na página do facebook.

COVID-19
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Temos que mudar a falsa perceção de insegurança no concelho” defendeu Carlos Carreiras na
reunião do Conselho Municipal de Segurança que se realizou esta semana.
Reforçar a rede de colaboração entre todas as Forças de Segurança que atuam em Cascais,
para integração e coordenação de ações e a criação de um Conselho de Segurança restrito
com reuniões periódicas são algumas das medidas destinadas a minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no âmbito segurança. A boa notícia é que nos primeiros nove meses deste ano,
a criminalidade no concelho baixou em quase todos os índices. Os números apresentados pelas
Forças de Segurança atuantes em Cascais falam de uma realidade oposta.

COVID-19
PEQUENOS GESTOS QUE CONTAM

Sabia que o mercado consome 306 mil sacos por mês? O que equivale a um rolo com uma extensão de 120 km! Ou, por ano, equivale a 1449 km, que é o mesmo que ir de Cascais a Perpignan, nos Pirenéus, em França. Reduza o consumo de plástico. A campanha “Pequenos Gestos”
para sensibilizar a comunidade para a importância do uso de sacos reutilizáveis na ida às compras. Com um pequeno gesto, podemos a utilização do plástico e a pegada ecológica. Nesta
campanha, todos os sábados de outubro, vamos disponibilizar, no mercado da Vila, 7.100 “kits
sustentáveis” compostos por 5 sacos interiores de algodão sustentável com modelos e
tamanhos diversificados e 1 saco exterior para arrumar tudo na ida às compras. Aceite o
convite. Faça a sua parte.

COVID-19
ECOPONTO MÓVEL

Cada dia, um local. Hoje pode encontrar o Ecocentro Móvel junto ao parque de estacionamento
na Avenida Gaspar Corte Real, Bairro do Rosário.
Neste local pode reciclar: Cabos Elétricos | Pequenos Eletrodomésticos | Pilhas e Baterias | Toners e Tinteiros | Lâmpadas | Latas de Spray | Loiças, Espelhos e Vidros | Cassetes, DVDs e CDs
| Latas de Tinta | Livros e Revistas | Rolhas | Caricas.

COVID-19
VOLUNTÁRIOS

A rede de voluntários jovens são um dos rostos do concelho no combate à pandemia e no
apoio social e que tem contribuído para que a prevenção e combate à COVID-19 possa chegar
a todo o lado, em especial aos grupos de cidadãos mais vulneráveis. Desde o inicio do Programa até dia 1 de Outubro, 2586 voluntários estiveram na rua e já distribuíram 77.486 máscaras e
houve 5.808 inscrições para os testes serológicos.

COVID-19
MÁSCARAS ACESSÍVEIS

O Programa Máscaras Acessíveis já ultrapassou a doação às várias entidades do Movimento
Associativo (social, cultural, recreativo e desportivo) do Concelho por parte dos munícipes em
mais de 675.000 euros em contrapartida de acesso a mais de dois milhões meios de máscaras.
A partir de hoje passam a ceder as máscaras doadas pela Câmara Municipal de Cascais a
15 cêntimos a unidade.

COVID-19
C DAYS ABRAÇAR O FUTURO

“Abraçar o Futuro” é o mote para a 6ª edição da C-DAYS.
A C-DAYS 2020 decorrerá de 23 a 27 de novembro e pretende criar momentos de discussão
e partilha de conhecimentos que vão ao encontro do lema “abraçar os desafios que o futuro
coloca à Cibersegurança”.
Sob a coordenação do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), esta edição será realizada
num formato televisionado, através das instalações da Casa das Histórias Paula Rego, no
concelho de Cascais.

COVID-19
MÁSCARAS ACESSÍVEIS II

Prossegue o projeto máscaras acessíveis com nova entrega aos lares e IPSS do concelho.
Entretanto, a Câmara continua a doar ao movimento associativo máscaras acessíveis que as
disponibilizam aos cidadãos por 15 cêntimos. Entretanto as máquinas dispensadoras de
máquinas estão a ser instaladas em locais seguros e controlados e passam a disponibilizar 3 por
50 cêntimos de euro.

COVID-19
APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

Apoiar o comércio local não é uma prioridade de hoje, mas hoje este apoio tem de ser mais
efetivo. Conheça todos os descontos que os estabelecimentos comerciais e de restauração têm
ao seu dispor. O objetivo é que todos ajudem para que todos ganhem.

COVID-19
FESTIVAL INFINITO

Em Cascais a arte vive na rua com as pessoas e pelas pessoas. A imagem disso está no Festival
Infinito com obras de “street art” um pouco por todo o concelho para poderem ser vistas por
todos e em qualquer altura.

COVID-19
OP A CONCRETIZAÇÃO DOS SONHOS

“Uma máquina de fazer sonhos”. O Orçamento Participativo de Cascais com 10 anos de existência cumpre este atípico ano de 2020 sem novas propostas, mas com muita energia na concretização dos projetos vencedores. Foram inauguradas esta semana quatro obras que mostram
bem a saúde do OP, como a concretização dos projetos vencedores da Associação Desportiva
da Torre, Bombeiros Voluntários de Alcabideche e de Carcavelos-S. Domingos de Rana e Clube Nacional de Ginástica de Parede. O OP é um processo que há muito já foi apropriado pelos
cidadãos.

COVID-19
FAÇA CHUVA OU FAÇA SOL UM PROJETO OP JOVEM

A Escola Básica 2/3 da Alapraia vai ter coberturas amigas do ambiente, um projeto de mais de
180 mil euros provenientes do Orçamento Participativo Jovem 2018/19. Trata-se da criação de
áreas de sombra e de proteção de chuva em espaços exteriores da escola e de painéis fotovoltaicos, mesas e bancos nas zonas cobertas. Estas coberturas vão permitir a captação das águas
pluviais para posterior utilização no sistema de rega do estabelecimento escolar. A inauguração
vai acontecer na próxima quinta-feira.

COVID-19
BALNEÁRIOS DA PISCINA DA CERCICA PROJETO OP 2017

A piscina das instalações da CERCICA, em São João do Estoril vai ter balneários maiores e
totalmente requalificados. São instalações inclusivas, com mais e melhor acessibilidade e com
dimensões que oferecem condições para os seus utilizadores que são cidadãos portadores de
deficiência e de mobilidade reduzida. Trata-se de uma obra, que será inaugurada na próxima
quinta-feira e que teve um custo de 300 mil euros provenientes do Orçamento Participativo
de 2017.

COVID-19
PAVILHÃO DESPORTIVO DO CLUBE DE FUTEBOL DE SASSOEIROS

O pavilhão Desportivo do Clube de Futebol de Sassoeiros está requalificado. As obras estão
concluídas e vão ser inauguradas na próxima quinta-feira e incluem a iluminação LED, a aquisição de uma máquina de limpeza de ringue e redes de separação, a compra de duas viaturas
para transporte de atletas e a pintura total das paredes interiores e exteriores e ainda a construção de quatro salas polivalentes, com um custo total de cerca de 300 mil euros provenientes do
Orçamento Participativo de 2017.

COVID-19
PORTUGAL MOBI SUMMIT ARRANCA NA PRÓXIMA SEMANA

A terceira edição do maior evento dedicado à mobilidade urbana decorre de 7 a 9 de outubro,
em formato digital.

COVID-19
CURSO SOBRE A HERÁLDICA DE CASCAIS

Já estão abertas as inscrições para o curso “Breve da História de Cascais” sob o tema; “A heráldica na Vila de Cascais: Antes, durante e depois da presença da corte”. Curso online dias 10,17 e
24 outubro das 15 às 18h.

COVID-19
CASCAIS DURANTE A I REPÚBLICA 1910 – 1926

Exposição documental sobre o período da Primeira República na história de Cascais. A exposição cuja inauguração está marcada para a próxima segunda-feira, na Casa Sommer vai exibir
um acervo documental que traça a história dessa época vivida no nosso concelho.

COVID-19
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE MATARRAQUE,
MADORNA E PENEDO
A Construção da Sede da Associação de Moradores de Matarraque, Madorna e Penedo já arrancou é uma obra que visa dotar esta Associação de infraestruturas que lhe permitam desenvolver a sua atividade, implantando projetos de várias naturezas para os residentes da área.
Esta intervenção surge do objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, com foco
na proximidade da comunidade, desde crianças e jovens a pessoas idosas, bem como de um
amplo projeto de requalificação dos Bairros do Concelho. Projeto este que pretende aproximar
a Câmara Municipal de Cascais dos seus moradores.

COVID-19
RUGBY DA GALIZA

Parabéns pelos primeiros 14 anos que venham muitos mais com muitas vitórias no Rugby como
na vida. A Escola de Rugby da Galiza já formou muitos Campeões Desportivos mas muitos mais
foram os que la encontraram uma verdadeira Escola que os transformou em Campeões na Vida.

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 é residente e ainda não tem cartão Viver Cascais, vá a cascais.pt e clique em MobiCascais.
Em “Outros serviços” selecione “Viver Cascais”. Clique em “Peça aqui o seu cartão” e faça
login na sua conta My Cascais ou registe-se na plataforma. Carregue em “Novo Pedido” na área
de Serviços Gratuitidade Transportes e Teste para deteção de anticorpos e resposta imunitária
contra o SARSCoV2. Preencha o formulário e submeta 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. Clique em
“Requisitar”. 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 o pedido aprovado poderá enviar 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

MEDIDAS DE
DESCONFINAMENTO

PROGRAMA DE TESTES DE IMUNIDADE UNIVERSAIS E GRATUITOS

MÁSCARAS GRATUITAS EM TRANSPORTES PÚBLICOS

“CAIXA SOLIDÁRIA DIGITAL”: APP 1=2

REABERTURA DO PAREDÃO, PARQUES, BARRAGEM DO RIO DA MULA
E PRAIAS

PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS NO PAREDÃO

VERÃO NO PARQUE

AERÓDROMO E MARINA: REABERTOS

PROGRAMA DE TESTES A COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO

ATENDIMENTO PRESENCIAL NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – POR MARCAÇÃO

MERCADO DE CASCAIS TAMBÉM AO DOMINGO

ALARGAMENTO TEMPORÁRIO DE ESPLANADAS

REABERTURA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

COVID-19

MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS
PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS
CRIÁMOS UM FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA SUPERIOR
A 5 MILHÕES DE EUROS

PACOTE SOCIAL ÁGUA: SUBSÍDIO MUNICIPAL DE 1 MILHÃO DE EUROS AOS
CONSUMOS DOS ESCALÕES MAIS BAIXOS; REDUÇÃO DAS TARIFAS RSU
PARA FAMÍLIAS; CONGELAMENTO DE TARIFAS EM 2020 E 2021;
POUPANÇA MÉDIA ANUAL DE 12% PARA AGREGADOS FAMILIARES
PROGRAMA DE MÁSCARAS ACESSÍVEIS:
1) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS;
2) GRATUITIDADE PARA MAIORES DE 65 E PESSOAS EM FRAGILIDADE
SOCIAL (DESEMPREGADOS) MEDIANTE CONTACTO PRÉVIO COM OS
SERVIÇOS MUNICIPAIS;
3) INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES AUTOMÁTICOS POR TODO O CONCELHO COM
4) MÁSCARAS A UM PREÇO UNITÁRIO DE 0.25€
APP 1=2
PLATAFORMA DIGITAL DE DONATIVOS, UMA “CAIXA SOLIDÁRIA
DIGITAL”, EM QUE O MUNICÍPIO DOBRA TODOS OS CONTRIBUTOS RECEBIDOS.
CANAL TELESCOLA NO INSTAGRAM “O SUCESSO EM CADA ALUNO” É O
PROGRAMA LOCAL DA CÂMARA DE CASCAIS COM EMISSÕES BI-DIÁRIAS
A PARTIR DA SEGUNDA SEMANA DE MAIO. OBJETIVO: GARANTIR QUE
NENHUM ALUNO FICA PARA TRÁS.
PROGRAMA DE TESTES EM LARES OBJETIVO: RASTREAR TODA A
POPULAÇÃO IDOSA DO CONCELHO RESIDENTE EM LARES, BEM COMO
OS PROFISSIONAIS.

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA
AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

ISENTAMOS PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

ISENTAMOS TAXAS RSU PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE
ENCERRARAM A SUA ATIVIDADE - COM CONSUMO INFERIOR A 3 METROS
CÚBICOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES
LANÇÁMOS UMA LINHA DE ATENDIMENTO GRATUITO, EM ESTREITA
ARTICULAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CASCAIS E COM
A NOVA BUSINESS SCHOOL OF ECONOMICS, PARA ESCLARECER TODAS
AS DÚVIDAS SOBRE AS POLÍTICAS NACIONAIS E LOCAIS

APP “COMPRE AGORA, GANHE DEPOIS”. EM PARCERIA COM O CEIIA
PAGAQUI, AECC E NOVA SBE, FOI DESENVOLVIDA UMA APLICAÇÃO QUE
FAZ A LIGAÇÃO ENTRE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E AS PESSOAS:
HOJE COMPRAMOS, AGENDAMOS, MARCAMOS; AMANHÃ USUFRUÍMOS DOS
PRODUTOS OU DOS SERVIÇOS DESSAS EMPRESAS. #COVID19

GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO, TENDO COMO PARCEIROS DE
CONHECIMENTO A NOVA SBE, A DELOITTE E A DNA

COVID-19

MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO
PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” – 850 MIL MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS IPSS DO CONCELHO

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE MÁSCARAS NO TERRITÓRIO

TESTES DE IMUNIDADE À POPULAÇÃO

EVENTOS CANCELADOS OU ADIADOS ATÉ AO FINAL DO ANO

2 CENTROS DE TRIAGEM COVID-19

2 CENTROS DE APOIO ÀS PESSOAS SEM ABRIGO

ENCOMENDA DE MATERIAL MÉDICO

1300 CAMAS PARA QUARENTENA

SUSPENSÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS

MARINA E AERÓDROMO DE CASCAIS ENCERRADOS

EQUIPAMENTOS, PARQUES E BEBEDOUROS ENCERRADOS

CONCESSÕES DE PRAIA ENCERRADAS

ISENÇÃO DE TAXAS PARA OS OPERADORES TURÍSTICO
NOS PRÓXIMOS 6 MESES

LOJAS MUNICIPAIS E LINHA CASCAIS:
FECHO PRESENCIAL, REFORÇO DIGITAL

REFEIÇÕES ESCOLARES: ALMOÇO E LEITE ESCOLARA PARA
QUEM MAIS PRECISE

ESCOLA ABERTA PARA FILHOS DE TRABALHADORES ESPECIAIS

“PORTAS ABERTAS” NOS AUTOCARROS
ATÉ FIM DE MAIO DE 2020

SUSPENSÃO DAS bIcAs

PRORROGAÇÃO DE PEDIDOS DE LICENCIAMENTO, MULTAS, EXECUÇÕES
FISCAIS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS POR 15 DIAS - APÓS 15 DIAS

TRABALHO A PARTIR DE CASA: 100% DO SALÁRIO E
100% DO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

