
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

30 OUTUBRO ‘20

COVID-19
CASCAIS VOLTA A BAIXAR O IMI

Em Cascais o IMI vai baixar para 0,34%. Esta descida da taxa deste imposto pelo quarto ano 
consecutiva.  Para 2021, a taxa de IMI será de 0.34%, um valor já muito próximo do mínimo es-
tabelecido na Lei (0.3%) e do máximo de 0.45%. A não aplicação do máximo permitido por lei 
permite ainda que 16 milhões de euros fiquem nos bolsos dos cidadãos. Um conjunto de bonifi-
cações com valores que oscilam entre os 20€ e 70€ fixos, consoante o agregado familiar fazem 
parte de um pacote de medidas fiscais aprovadas, hoje, em reunião de Câmara, onde também se 
inclui o corte de um milhão de euros anuais na tarifa da água.

COVID-19
SURF DÁ EMPREGO

Está prestes a começar o sétimo programa Cascais Surf para a Empregabilidade, o primeiro 
presencial depois da pandemia. Será apenas uma dúzia de pessoas que passará cinco semanas 
entre ensinamentos nas salas da Universidade Nova SBE, em Carcavelos, no mar lá em frente, 
para as aulas de surf, e num cantinho do areal, perfeito para as sessões de ioga. A única condi-
ção? Não terem emprego, mas vontade de reverter essa situação. A frequência é gratuita.

COVID-19
PARCERIA ENTRE MUSEUS E ESCOLAS

Luísa Black membro do Experts Group on Competences for Democratic Culture do Conselho da 
Europa considerou que o projeto da Escola Fernando Lopes Graça, designado “Onde estão as 
Crianças” e traça o percurso das crianças perdidas no êxodo segundo um relato do Paris Mat-
ch, de 30 de maio de 1940. Um conjunto de 9 crianças perdidas durante a fuga da Bélgica para 
França face ao avanço das tropas nazis. O trabalho dos alunos de Cascais foi considerado uma 
referência nas parcerias entre museus e escolas

COVID-19
PREPARAR RESPOSTAS

Este foi o objetivo das visitas a diversos equipamentos efetuada pelo presidente da Câmara. 
Identificar situações que não estão a dar as melhores condições para o munícipe, criar espaços 
para doentes não COVID-19 e preparar locais para testar em massa. Estas e outras situações fo-
ram identificadas nas visitas ao Centro de S. João do Estoril, no Centro de Congressos do Estoril, 
como extensão do centro de saúde, no centro de logístico da autarquia, no Carrascal de Alvide e 
no Centro de emergência, que poderá ser um ponto fulcral no combate a esta pandemia.

ENCARAR O FUTURO COM CONFIANÇA

Mesmo nos momentos mais críticos há sempre uma luz de esperança. Na atividade política e na 
gestão da coisa pública essa esperança não é somente um ato de fé. Sou um homem de fé, mas 
a esperança que quero infundir não é alicerçada apenas na fé. É baseada em factos e medidas 
concretas. Tal como se diz que a sorte dá muito trabalho, também a confiança e a fé resultam de 
um trabalho, de uma estratégia e de uma orientação correta.

Os números de hoje da COVID, em Portugal voltam a bater recordes assustadores. Nas últimas 
24 horas Portugal registou 4.656 novos casos e 40 mortos. Estamos no dealbar dos 5 mil casos 
diários que nos têm de fazer pensar seriamente se não quisermos que o nosso sistema de saúde 
estiole. Há já hospitais nos limites da capacidade. O Governo prepara-se para amanhã decretar um 
novo conjunto de regras na tentativa de quebrar a curva ascensional destes números.

A nível individual não é demais recordar as necessidades de todas as cautelas e medidas de 
proteção. Evitar aglomerados, usar máscara, higienização das mãos são regras que têm de estar 
presentes no comportamento de cada um de nós.

Cascais soube desde o início da pandemia estar na vanguarda das medidas de combate. Fomos 
pioneiros em muitas ações e iniciativas. Essa atitude não surgiu por acaso. Foi e é fruto de 
um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Somos um município de rigor, com uma 
política de rosto humano, com uma forte inclusão social, com uma rede de apoio profundamente 
enraizada na população e nas suas instituições e com um enorme sentido de solidariedade. Por 
isso soubemos encontrar com mais facilidade os caminhos para um combate que vai alargar-se.

Hoje o executivo municipal aprovou em reunião extraordinária um conjunto de medidas fiscais que 
vêm na continuidade de uma política de atratividade económica e sobretudo em benefício dos 
cidadãos e das famílias. Hoje baixamos o IMI para 0,34% e cortamos em 1 milhão de euros anuais 
no custo da tarifa da água.

Cascais volta assim a baixar o Imposto Municipal sobre Imóveis pelo quarto ano consecutivo, 
concretizando um compromisso eleitoral de 2017.  Para 2021, a taxa de IMI será de 0.34%, um valor 
já muito próximo do mínimo estabelecido na Lei (0.3%) e cada vez mais distanciado do máximo 
de 0.45%.  Esta descida adicional representa uma poupança anual superior a 2 milhões de euros 
para as famílias. A não aplicação do máximo permitido por lei permite ainda que 16 milhões de 
euros fiquem nos bolsos dos cidadãos. 

Esta descida de impostos surge num momento orçamental de grande dificuldade. Desde o início 
da pandemia com o aumento de despesa e a quebra de receita de fevereiro a outubro tivemos 
perdas de cerca de 40 milhões de euros.

Mas o combate nas três frentes contra o COVID; a frente sanitária, económica e social impõe que 
o município esteja a cumprir o objetivo do estado social local, que é estar perto dos cidadãos, 
das famílias, dos que sofrem, dos mais carenciados e simultaneamente estimular a economia. 
Conseguimos fazê-lo porque fizemos um trabalho anterior de contas certas, de investimentos, 
de atratividade e captação de investimentos que são a mola geradora de emprego e de riqueza. 
Devido ao rigor nas nossas contas, com uma diminuição constante da dívida municipal, a nossa 
capacidade de endividamento atual, nos termos da lei, permite-nos encarar com fé e com 
confiança o futuro sabendo que temos pela frente um combate duro, com altos e baixos, mas 
mantendo o nosso rumo temos os instrumentos necessários para resistir.

Carlos Carreiras

COVID-19
VINHO CARCAVELOS

‘Bons Vinhos, Bons Amigos’ é o título da iniciativa promovida pela Rota de Vinhos Bucelas, Car-
cavelos e Colares numa emissão online onde esteve em prova o ‘Carcavelos – Quinta dos Pesos’ 
– Casa Manoel Boullosa. Nesta emissão, falou-se da vinha com cerca de dois hectares recente-
mente plantada e localizada no Mosteiro de Santa Maria do Mar, no Arneiro (São Domingos de 
Rana) inserida na Região Demarcada do Vinho de Carcavelos.

COVID-19
VELA- REGATA MIRPURI 

A segunda edição da prova de vela impulsionada pela Fundação Mirpuri vai realizar-se entre 04 
e 05 de junho de 2021, em Cascais, e deverá ser disputada por uma frota de 100 embarcações, 
anunciaram esta quarta-feira os organizadores. Em comunicado, a Fundação Mirpuri e o Clube 
Naval de Cascais, destacam a importância do troféu, “que pretende ser um dos principais eventos 
de vela do mundo”, contando com a participação de veleiros convencionais e de alta competição.

COVID-19
A ACADEMIA DA SAÚDE DE ALCABIDECHE

Foi inaugurada esta semana a Academia da Saúde de Alcabideche, um espaço inovador, de aco-
lhimento a todos os munícipes e organizações do concelho de Cascais visando a promoção da 
saúde. Esta Academia da Saúde de Alcabideche surge de um convite lançado pela Câmara Muni-
cipal de Cascais a alguns do seus parceiros na área da promoção de saúde, recuperando e dina-
mizando um espaço outrora destinado a cuidados de saúde, situado no rés-do-chão do edifício 
da Associação de Bombeiros desta mesma localidade.

COVID-19
ABRIGOS PARA CHUVA

No Centro de Saúde de S. João já está assegurado que os utentes não ficam à chuva e ao frio, 
agora seguem-se os outros Centros de Saúde. A construção de um abrigo para a chuva visa as-
segurar condições de maior conforto de dificuldades em termos de consultas presenciais.

COVID-19
HALLOWEEN COM ABÓBORAS BIOLÓGICAS
              

A Horta da Quinta do Pisão tem Abóboras biológicas para o seu Halloween!
Aberta nos dias úteis das 9h00 às 12h00 e ao sábado das 9h00 às 13h00.

COVID-19
PAGAMENTO DE PARCÓMETROS SUSPENSO

A Cãmara de Cascais vai suspenser o pagamento de parcómetros, à semelhança do que já tinha 
feito a 24 de março de acordo com um despacho  de Carlos carreiras. A medida entra em vigor 
no domingo e vigora até 31 de dezembro, podendo ser prorrogada ou revogada em função da 
evolução da pandemia.

COVID-19
VACINAS PARA A GRIPE

0 presidente da Câmara de Cascais apelou ontem a uma maior distribuição de vacinas da gripe 
e deu como exemplo o autocarro do município, o COVID -BUS, que está a distribuir vacinas gra-
tuitamente pela população com mais de 65 anos, ou de grupo de risco e já não tem mais doses.

COVID-19
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM CASCAIS

O concelho registou 3.378 casos de cidadãos infetados com o COVID-19, o que representa um 
acréscimo, nas últimas 24 horas, de 61 novos casos. No mesmo período registou-se a recupe-
ração de 69 pessoas, num total de 2.681 recuperados, sendo que a boa notícia é que este dado 
traduz uma redução de casos ativos, em relação ao dia anterior. Há a lamentar contudo 96 óbi-
tos desde o início da pandemia, e esta realidade representa um acréscimo de três falecimentos 
nas últimas 24 horas.

COVID-19
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DE 
CASCAIS

Visitas virtuais, sessões online, cinemateca ambiental e o Guia de Educação Ambiental de Cascais 
são algumas das novidades do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental (PESA) para 
o ano letivo de 2020/2021. Mais de 80 professores assistiram esta semana, através da internet ou 
presencialmente, ao lançamento do PESA para o presente ano letivo, receberam o novo Kit do 
Professor, onde constam diversos materiais de apoio para o desenvolvimento de atividades. 

COVID-19
MÁSCARAS OBRIGATÓRIAS

Cascais passará a distribuir máscaras gratuitamente a toda a população residente. A medida foi 
anunciada a 23 de outubro de 2020 por Carlos Carreiras, presidente da Câmara, na sequência 
de um projeto-lei, aprovado esta sexta-feira pela Assembleia da República, que tornou obriga-
tório o uso de máscara na via pública. A medida entrou em vigor a par com a Lei, às 00h00 de 
28.10.2020.

COVID-19
MENSAGEM A CADA CIDADÃO

 “Queria-lhe pedir, por favor, que cumpra este desígnio de usar máscara, muito especialmente 
quando estamos acompanhados por mais gente, porque essa é a forma de travar a transmissão 
do vírus. E evitar grandes aglomerados de pessoas Em Cascais temos a capacidade de demons-
trar que somos uma comunidade forte, solidária, consciente e responsável. Estou a contar con-
sigo… Podem continuar a contar comigo!” Foi com este apelo que Carlos Carreiras se dirigiu aos 
munícipes numa mensagem transmitida online.

COVID-19
TERCEIRA EDIÇÃO DO EXPERIMENTA

Apesar de Cascais não registar os mesmos números de desemprego jovem que a média nacio-
nal, este problema afeta a nossa realidade social. Em Portugal a taxa de desemprego jovem é 
mais do dobro da registada para o resto da população e este índice tem uma escala europeia. A 
pandemia veio agravar este problema. Cascais passou de 5.560 desempregados registados em 
fevereiro, para 8.063 no mês de setembro. A Câmara de Cascais tem apostado em programas 
de empregabilidade jovem. O projeto Experimenta teve hoje a sua 3.ª edição com a presença de 
Carlos Carreiras. Trata-se de um programa que reúne um conjunto de atividades que permitem a 
jovens até aos 30 anos, obter experiência em contexto de trabalho e simultaneamente desenvol-
ver ferramentas, competências e o seu talento para iniciar a sua vida profissional e terem suces-
so no seu projeto profissional.

COVID-19
A FAUNA DA QUINTA DO PISÃO TEM NOVAS CULTURAS
             

Foi semeada uma mistura de aveia, triticale, azevém, ervilhaca e trevos anuais em pequenas 
parcelas e faixas. Esta medida vai aumentar a disponibilidade de alimento para o coelho-bravo, 
pequenos mamíferos e aves, beneficiando também outros animais deste espaço natural.


