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COVID-19
TERRA DE SONHOS

Está na Baía de Cascais e é uma exposição ao ar livre e os sonhos refletem o olhar da fotógrafa 
premiada Cristina Garcia Rodero, membro da Magnum Photos e da agência Vu. São 40 fotogra-
fias de grande formato que nos transportam ao quotidiano dos habitantes de Anantapur, numa 
das zonas mais pobres da Índia. Imagens que dão “voz” a pessoas tantas vezes esquecidas. A 
exposição é uma iniciativa da Fundação “la Caixa” e do BPI, em colaboração com a Fundação 
Vicente Ferrer e Câmara Municipal de Cascais. A não perder, até 30 de setembro na Baía dos 
Pescadores. 

COVID-19
PROJETOS DOS CIDADÃOS MELHORAM ESPAÇO PÚBLICO 

Há novas obras OP concretizadas no concelho. Na Atrozela, o novo passeio e arranjos exterio-
res criam condições para uma mobilidade em maior segurança. Na Amoreira, um novo parque 
canino e 21 talhões em horta comunitária criam uma nova centralidade e ponto de encontro 
para todas as gerações. Melhorar a mobilidade pedonal na Atrozela e criar uma alternativa 
para os amigos de 4 patas e para o cultivo de hortícolas na Amoreira, Estoril. São estas as duas 
novas obras do Orçamento Participativo de Cascais inauguradas dia 10 de setembro. Um inves-
timento de cerca de 410.000 euros. 

COVID-19
VOLUNTÁRIOS CASCAIS JOVEM APOIAM A COMUNIDADE 

Os Voluntários Cascais Jovem estão na rua a apoiar a comunidade nos parques, nos transpor-
tes, ou no litoral. Desde o início do Programa até dia 10 de setembro, 2.552 voluntários estive-
ram na rua e já distribuíram 67.645 máscaras. Registaram ainda 5.478 inscrições para os testes 
serológicos. 

COVID-19
NOVO ESPAÇO VAI ALIGEIRAR PRESSÃO 
EM ALGUMAS CAMARATAS

O Centro de Apoio Social do Pisão inaugurou um novo espaço: o Lar Residencial “Casas da 
Lua”. Este equipamento vai albergar 25 pessoas e, desta forma, aligeirar a pressão em algumas 
camaratas já existentes ao mesmo tempo que fornece melhores condições aos utentes. “Este 
espaço vai ter muito menos pessoas, são casas que têm capacidade para no máximo 7 pessoas 
cada. É uma comunidade muito mais pequenina, em que nós podemos tratar cada pessoa de 
uma maneira mais próxima e humana”, frisou Isabel Miguéns, Provedora da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Cascais, que gere o Centro. Presente na inauguração, Ana Mendes Godinho, Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, enalteceu o espírito de missão do Centro mes-
mo em tempo de pandemia. Recorde-se que, no Centro de Apoio Social do Pisão vivem atual-
mente 340 pessoas (275 homens e 65 mulheres).  

A CORAGEM É A PRIMEIRA QUALIDADE HUMANA

Iremos enfrentar na próxima semana, alguns dos desafios mais determinantes neste já longo 
combate contra a pandemia do COVID-19.
O brilhante político e estadista inglês, Winston Churchill disse que “a coragem é a primeira das 
qualidades humanas, porque é a que garante as demais”.
Neste momento e nesta fase que vamos atravessar não é demais recordar a força destas pa-
lavras porque estamos num combate que não podemos claudicar. Temos de continuar a ser 
corajosos e resilientes.
À nossa volta, na Europa, principalmente em França e Espanha voltamos a assistir a números 
que nos têm de fazer refletir. Nesses países os mais próximos geograficamente de Portugal, os 
dados apontam para índices de novos casos semelhantes ao mês de Abril.
Em França, no dia 10 de setembro, registaram-se 9843 novos casos e 25 óbitos, em Espanha as 
cifras registam 10764 novos casos e 71 mortes, também no dia 10 deste mês.
Em Portugal hoje, os elementos fornecidos pela Direção Geral de Saúde, apontam para 687 
novos casos e a morte de 3 cidadãos. No nosso país o número de novos casos é o mais elevado 
desde 16 de abril.
São cifras sinistras que não nos podem vencer. Como repetidamente tenho afirmado, a coragem 
e a resiliência têm de ser o nosso catecismo diário e a nossa cartilha tem de ser a precaução e a 
prevenção.
Este vírus traiçoeiro e silencioso que se insinua e se instalou nas nossas vidas só espera pelos 
nossos erros e pela nossa falta de cautela para atacar.
Não vencer a batalha sanitária poderá fazer-nos perder a batalha da economia e a batalha so-
cial e se perdermos estas batalhas perderemos a guerra.
No plano sanitário as medidas de proteção individual são regras a não descurar; usar máscara, 
lavar e desinfetar as mãos com frequência e não as levar ao rosto, aos olhos e ao nariz, manter 
a distância social e evitar aglomerações, são estas as nossas armas e a nossa trincheira para 
enfrentar com êxito o COVID-19.
O poder destruidor do vírus não se manifesta somente na mortalidade diretamente relacionada 
com o vírus e em Portugal, desde o início do surto pandémico e, até hoje, já perderam a vida 
1855 pessoas. O COVID tem esta vanguarda de ataque mas possui igualmente uma retaguarda 
ainda mais traiçoeira, que é destruição económica, a destruição do nosso frágil tecido social e 
a criação de tensões na sociedade com o despontar de intolerâncias e ódios, que não podemos 
permitir que se instalem.
Na próxima semana os mais jovens entre nós vão começar as aulas presenciais, após um pro-
longado e igualmente nocivo período de ensino à distância.
São estes jovens os portadores do nosso futuro e da nossa esperança como nação. São eles a 
chama que iluminará a continuidade de Portugal e, neste momento, sobre nós reside uma ex-
traordinária responsabilidade a que ninguém se deve isentar, sejam os pais- como o elemento de-
finidor da educação - as respetivas associações na sua responsabilidade e escrutínio coletivo, os 
professores como elementos transmissores de conhecimento, assim como as suas organizações, 
as autoridades de saúde locais e nacionais, todo o conjunto de auxiliares de educação e todo 
pessoal não docente. É esta a nova Linha da Frente, que ao lado do extraordinário contributo dos 
profissionais de saúde vão assegurar a vitória em duas frentes no combate à pandemia.
O estado central e o estado local têm de estar à altura das responsabilidades.
Nesse âmbito realizou-se esta semana e na Casa das Artes na Escola IBN Mucana, uma reunião 
de preparação do ano/letivo, que abordou variadas temáticas relacionadas com a abertura das 
aulas.  
Promovida pela Câmara Municipal a reunião contou com a presença dos representantes das 
seguintes entidades: 11 Agrupamentos de Escolas, as escolas dos Salesianos de Manique, as 4 
Juntas de Freguesia do Concelho; a Unidade de Saúde Pública e a Federação de Associações 
de Pais e Encarregados de Educação.
Quero partilhar o meu orgulho pelo trabalho que cada uma das entidades tem desenvolvido no 
âmbito das suas competências e um orgulho ainda maior pela extraordinária colaboração, com 
vista a um objetivo comum, a segurança dos “nossos” alunos, professores, funcionários e da 
comunidade em geral.
Espero que todo este trabalho contribua para um sentimento de confiança no início do ano 
letivo.
Depois da primeira semana de início das aulas farei visitas aos estabelecimentos de ensino do 
concelho. Será uma jornada de trabalho, para ouvir, informar e ser informado, para aprender e 
tirar conclusões e para com a mesma determinação com que desde o primeiro dia tenho posto 
nesta luta, dar um meu contributo nesta frente de combate.
Para a mim, como político com profundas convicções humanistas e reconhecida fé na mensa-
gem de Cristo a escola é, num país ainda marcado por diferenças, o elevador social por exce-
lência, é o fator de combate à desigualdade e é um cimento de coesão social e de inclusão.
Por isso a escola não pode abrir brechas nesta frente de combate ao COVID.
O Papa Francisco apelou recentemente que dirigíssemos as nossas atenções para a toda a co-
munidade escolar: “Oremos hoje pelos estudantes, os alunos que estudam e os professores que 
o Senhor os ajude nesse caminho, lhes dê coragem e também um grande êxito”.

Carlos Carreiras

COVID-19
MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA
5 MARÇO - 5 MAIO

COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS
PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

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

EVENTOS CANCELADOS OU ADIADOS ATÉ AO FINAL DO ANO

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
MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS E EMPRESAS

PROTEGER AS PESSOAS, APOIAR AS FAMÍLIAS

AGILIZAMOS O PAGAMENTO A FORNECEDORES

CONFIAR NAS EMPRESAS E ESTIMULAR A ECONOMIA

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

TESTES DE IMUNIDADE À POPULAÇÃO 

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE MÁSCARAS NO TERRITÓRIO 

PROGRAMA “MÁSCARAS ACESSÍVEIS” – 850 MIL MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS PELA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS IPSS DO CONCELHO

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 CON-
CELHO 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. 

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
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 comprovati-
vo 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
DESBLOQUEIO DO CRID E NA CERCICA 

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras marcou para 17 de setembro 
a data para se começar a acolher cidadãos que necessitem nestes dois centros. “Assim 
ficaremos com uma capacidade de resposta ainda maior e melhor para populações que estão 
em maior fragilidade”. Carreiras aproveitou a ocasião para agendar a assinatura de acordos de 
cooperação com o Estado Central que colocarão em funcionamento equipamentos do CRID e 
da CERCICA e em que a autarquia já adiantou o investimento.

COVID-19
SUNSET CELEBRA ENCERRAMENTO DO VERÃO 

Amanhã junte-se a nós num sunset único da autoria de Maria Ana Bobone, no Parque Palmela, 
em Cascais. Vamos celebrar o encerramento do verão com um espetáculo único. Descubra o 
palco mais encantador do concelho de Cascais ao som de uma das artistas mais talentosas da 
sua geração. Com o pôr-do-sol como pano de fundo, Maria Ana Bobone prepara um espetáculo 
surpreendente onde o piano terá, como sempre, um lugar de destaque. Para este espetáculo a 
fadista convida o cantor e compositor Manuel Rebelo, membro do Coro Gulbenkian e responsá-
vel por várias produções no Teatro Nacional de São Carlos. 
 

COVID-19
EDP SURF  EXPERIENCE 

Até 14 de setembro, Carcavelos é o palco da iniciação ao Surf em Portugal. O EDP Surf Expe-
rience veio até à praia dar aulas de iniciação ao surf a crianças de instituições de solidariedade 
social e ao público. Caso deseje ter uma experiência de surf, dirija-se ao camião junto à praia 
de Carcavelos. A partir das 13h00 há inscrições abertas para o próprio dia ou para os seguintes, 
mediante disponibilidade.  

COVID-19
LITERATURA 

De Homero à Bíblia, desde as suas origens mais remotas, a cultura ocidental é marcada pela 
presença do texto. Foram assim muitas as obras que resistiram à passagem do tempo e que 
deram corpo a um cânone ao qual amiúde nos referimos como “clássicos”. É sobre essas Gran-
des Obras da Cultura Ocidental que a Cátedra Cascais Interartes concebeu um ciclo-seminário 
permanente para o qual convidou reputados especialistas que nos irão ajudar a compreender 
melhor a razão pelas quais determinados textos conseguiram integrar o nosso tecido cultural 
comum. A decorrer a partir de 12 de setembro pelas 17h, no Auditório do Centro Cultural de 
Cascais.  

COVID-19
FESTIVAL INFINITO 

                   

Em execução até domingo, o Festival Infinito reforça a arte urbana disponível em Cascais. Espa-
lhada por todo o concelho, a iniciativa - organizada pela Associação “Somos Torre” - conta com 
o apoio da autarquia. O objetivo é requalificar o espaço público.  

COVID-19
LANDART 

A LandArt Cascais 2020 (Quinta do Pisão) foi prolongada até 25 de outubro devido à procura 
por parte de famílias, grupos e instituições. Ficamos à sua espera! 

COVID-19
LEADERSHIP SUMMIT

Pelo terceiro ano consecutivo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu 
o seu Alto Patrocínio à quarta edição da Leadership Summit Portugal, que regressará ao Casino 
Estoril no próximo dia 07 de outubro. 
“And Now, In What Can We Trust?” será o tema da cimeira internacional de liderança que, este 
ano, pretende debater as tendências do futuro da liderança no mundo pós-COVID. 

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL 

Carlos Carreiras voltou ao diálogo em direto com os munícipes na página do facebook da Câ-
mara, após um breve período de férias. Hoje, em vésperas da abertura do novo ano escolar, os 
cascalenses estiveram durante uma hora a questionar o presidente da Câmara sobre diversas 
matérias. Durante o período em direto registaram-se mais de 3 mil visualizações.


