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ESTAMOS AQUI PARA SI
No mundo tecnológico em que vivemos. Na era da inteligência artificial, das revoluções digitais
no domínio da comunicação e imagem no dealbar das descobertas genéticas em que muitos
até ousam pensar que o homem pode substituir Deus na criação de seres humanos.
Tudo isto – e muito mais - enche-nos de interrogações e contradições.
As contradições surgiram logo nas primeiras reações à pandemia do COVID-19. Afinal os medos
e as incapacidades da civilização do século XXI são semelhantes ás dos nossos antepassados.
A incompreensão de um vírus que- esse sim - desloca-se à velocidade do nosso século levou
que a comunidade científica e as instituições de saúde muitas vezes, dissessem um dia uma
coisa e no outro o seu contrário e de seguida uma outra que contrariava as duas primeiras.
Esta situação causa em largos setores da população, medos e falta de confiança criando um
terreno fértil para as sempre larvares teorias da conspiração para os populismos e os
autoritarismos que estas transportam no ventre.
Um dos mitos que alguns foram assimilando é que a tecnologia é o único caminho para a
felicidade e para o conhecimento, mas bastou um “grão de areia”, trazido pelo COVID para
que a ciência e a tecnologia pudessem ficar em causa. No século XIX, o pensamento positivista
e todas as teorias associadas caíram no mesmo erro.
Mais do que nunca os valores aparentemente simples como o Humanismo, a Solidariedade são
o cimento das sociedades que recusam a desagregação, a ignorância, a opressão e a violência.
Uma sociedade inteligente hoje não é somente a que aposta nas tecnologias é a que aposta na
resolução dos problemas dos cidadãos de forma inclusiva, justa, democrática e agregadora.
A participação dos cidadãos na resolução dos seus problemas, muitas vezes com o recurso às
sabedorias tradicionais, consegue pequenas vitórias locais que se transformam em grandes
gestos que mobilizam outros cidadãos.
Neste confronto que travamos com o COVID, Cascais pode orgulhar-se de nunca ter
abandonado uma estratégia inclusiva, agregadora e mobilizadora.
Incorporámos a frase do Papa Francisco, “estamos todos no mesmo barco” e neste “barco”
insistimos que não deixamos ninguém para trás.
Esta semana tive a honra e o enorme gosto de como responsável político deste concelho
inaugurar novas sedes de várias associações de moradores. Foram atos simples, não acendem
os holofotes da comunicação social, mas acendem os corações dos moradores das
comunidades locais. São gestos que combatem a pandemia sanitária, contrariam a pandemia
social e vacinam contra a pandemia da exclusão e da injustiça.
Nas visitas que efetuei aos bairros por ocasião destas inaugurações disse e repito-o, Cascais
conta com as associações de moradores no combate à pandemia. A maior proximidade com as
populações são uma mais-valia das associações de moradores para, em conjunto com todo o
movimento associativo do concelho, ajudarem a autarquia a combaterem os efeitos da
pandemia que estamos a viver.
Vivemos dias difíceis em que cada dia é um desafio novo. Na passada semana a abertura das
aulas- um ato normal todos os anos- tornou-se numa gigantesca operação, que mobilizou toda
a comunidade educativa. Para já foi um desafio superado, mas a vigilância tem de continuar.
Nos bairros, onde a fome, o desemprego e a desagregação ameaça as populações a resposta
vem das políticas sociais e inclusivas mas que sem o suporte, apoio e colaboração do
movimento associativo, não será possível concretizar a missão de não deixar ninguém para trás.
Esta semana reuniu-se de forma presencial, pela primeira vez após a pandemia, o Conselho
Municipal para Assuntos de Juventude. A juventude e o movimento de voluntariado jovem de
Cascais tem sido um rosto da expressão da solidariedade ao serviço das populações principalmente dos mais fragilizados, seja do ponto de vista da saúde, seja económica e socialmente.
Nestes tempos em que a pandemia está a deixar muitos numa grave crise económica e social,
as associações de moradores e o conjunto do movimento associativo têm um papel
preponderante na deteção dos casos mais graves e nas respostas sociais que prestam
“O estamos aqui por si”, uma das frases que mobilizou uma das muitas iniciativas junto dos
bairros é a síntese deste movimento que Cascais abraçou incentiva e desenvolve como uma
das frentes neste combate contra o novo corona vírus.
Carlos Carreiras

COVID-19

PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve em direto na página do Facebook da Câmara a responder durante uma
hora, às questões dos munícipes. Quase 3 mil (2961) munícipes visionaram a sessão apenas durante a hora do direto. De acordo com os dados houve uma interação dos assistentes de 50,1%.

COVID-19
CONCURSO INTERNACIONAL TRAZ MAIS AUTOCARROS

Cascais aguarda para os próximos dias a concretização do visto do Tribunal de Contas que
valide o contrato com a empresa espanhola Martin, a operadora de transportes rodoviários da
Comunidade de Madrid. Com este novo contrato –em que Cascais introduziu a inovação do preço por quilómetro- e que Cascais ficará a pagar um preço de 1,76 euros por quilómetro (contra,
por exemplo 1,93€ na AML) Além disso, a oferta de autocarros quase que duplica e irá
possibilitar a redefinição de rotas.

COVID-19
INFORMAÇÃO COVID

Desde o início da pandemia registaram-se em Cascais, um total de 2033 cidadãos infetados,
o que representa um aumento de mais 22 infetados nas últimas 24 horas, destes 1.643 (+7) já
recuperaram, os ainda ativos são 322 (+ 15).Na Unidade de Cuidados Intensivos (-1), sendo a
lamentar 68 óbitos. Em isolamento estão 1.687 pessoas.

COVID-19
TESTES

No âmbito do programa Testes para Todos já foram registados para fazerem os testes serológicos 80 mil munícipes e já estão agendados 60 mil testes. Dos testes realizados verificou-se que
1,76% da população testada já teve contato com o vírus da COVID-19.

COVID-19
VOLUNTÁRIOS CASCAIS JOVEM 74.626 MÁSCARAS
DISTRIBUÍDAS
Quer seja nos parques, nos transportes ou no litoral, temos voluntários espalhados por todo o
concelho junto às populações no apoio à prevenção e no combate à pandemia Desde o início do
Programa até dia 24 de Setembro, 2586 voluntários estiveram na rua e já distribuíram 74.626
máscaras e fizeram 5.808 inscrições para os testes serológicos!

COVID-19
SOLIDARIEDADE - OBRIGADO VOLUNTÁRIOS!

Cascais é solidária. Os restaurantes, colégios, grupos desportivos, entidades de solidariedade
já contribuíram para a distribuição de mais de 20 mil refeições quentes entregues ao domicílio
aos que, neste momento, se encontram em situação de fragilidade com a ajuda inestimável dos
nossos voluntários.

COVID-19
COZINHEIROS À MÃO - MAIS DE 2600 REFEIÇÕES

Os Cozinheiros à Mão têm desenvolvido um trabalho fantástico. Este projeto teve origem na
paróquia do Estoril e envolve dezenas dos cozinheiros que semanalmente cozinham para
centenas de pessoas com carências alimentares Além disso apoiam pessoas com COVID-19
e em regime de isolamento isoladas e não têm rede familiar.
No total são mais de 2600 refeições, 150 sopas e 395 sobremesas doadas pelos cozinheiros.

COVID-19
CERCICA

Esta semana aconteceu mais um dia importante na história da CERCICA.
Foi aberto o novo Centro de Atividades Ocupacionais e Unidade Residencial da CERCICA, em São
Domingos de Rana. As boas-vindas aos primeiros utentes correram muito bem, vão estrear uma
casa nova.

COVID-19
CONSELHO DA JUVENTUDE

O Conselho Municipal para os Assuntos da Juventude voltou a reunir presencialmente. Uma
oportunidade para o presidente da Câmara, Carlos Carreiras enaltecer e agradecer o trabalho
feito pelos jovens e pelo movimento associativo dos jovens nas ações, em parceira com a
Câmara, na prevenção e no combate à pandemia. “Em Cascais o movimento associativo jovem
que temos é uma rede muito forte que queremos preservar e no contexto que vivemos temos
também de reconhecer o seu contributo ao serviço da comunidade”.

COVID-19
CIDADES INTELIGENTES

Cidades inteligentes: “a partilha é a alma do negócio”, Miguel Pinto Luz. Num modelo mais
retraído em presenças físicas, mas igualmente alargado em termos de ideias e projetos “inteligentes”, a cimeira que anualmente apresenta as ferramentas mais inovadoras que ajudam a
melhor gerir o território contou mais uma vez com a presença de Cascais na pessoa do
vice-presidente da Câmara, Miguel Pinto Luz. “Temos muito para aprender e para partilhar e
nesta área a partilha é a alma do negócio”, explicou o autarca, confirmando: “aqui partilhamos
boas práticas e com isso conseguimos servir melhor os nossos concidadãos”.

COVID-19
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

Cascais conta com as associações de moradores no combate à pandemia.
“A maior proximidade com as populações são uma mais-valia das associações de moradores
para, em conjunto com todo o movimento associativo do concelho, ajudarem a autarquia a
combaterem os efeitos da pandemia que estamos a viver”, declarou Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, nas inaugurações das novas sedes há muito reivindicadas
pelos moradores.

COVID-19
MUNDIAL DE SUPERBIKES

O campeonato do mundo de superbikes vai decorrer, pela terceira vez, no Circuito do Estoril,
onde os pilotos portugueses Tomás Alonso e Miguel Santiago vão tentar a qualificação para a
corrida principal na categoria Superbike 300. A adrenalina do desporto motorizado vai-se fazer
sentir e ouvir no Autódromo do Estoril, relembrando velhos tempos. Pela terceira vez na sua
história o mundial de resistência será o cenário decisivo para um campeonato que realizará aqui
uma prova com 12 horas de duração. Em Outubro, recebemos as SuperBikes, num fim de semana cheio de emoção.Semana europeia do Desporto. Amanhã, dia 26 decorrem as provas de
EWC.

COVID-19
DAVID SIMAS CEO DA FUNDAÇÃO OBAMA EM CASCAIS

O CEO da Fundação Obama será orador na Leadership Summit Portugal How do we fight the
virus of fear? É o tema que David Simas, CEO da Fundação Obama, traz ao palco da
Leadership Summit Portugal, já no próximo dia 7 de outubro, no Salão Preto e Prata do Casino
Estoril. O CEO está a produzir um vídeo que será apresentado no evento onde procurará responder a esta pergunta da cimeira tendo em conta a sua experiência pessoal ao lado de um
dos chefes de Estado mais emblemático da história política dos EUA. Barack Obama é também
uma inspiração para David Simas, que o acompanha há largos anos.

COVID-19
OBRAS NAS “VARANDAS DE CASCAIS”

Segunda-feira, dia 28 vão iniciar-se os trabalhos de reordenamento da zona das “Varandas de
Cascais”, no Alto de Alvide, na freguesia de Alcabideche.
Para além de novas vias, que permitirão uma circulação automóvel sem complicações, serão
criadas várias dezenas de novos lugares de estacionamento, resolvendo a escassez até agora
existente.

COVID-19
CENTRO HISTÓRICO - UM MUNDO A DESCOBRIR

O município de Cascais está de portas abertas e mais preparado do que nunca para receber os
portugueses em segurança e com as melhores ofertas. Até 31 de dezembro, o Centro Histórico
de Cascais é um mundo por descobrir. Esta é a proposta da Associação de Turismo de Cascais
que, no âmbito do protocolo de cooperação para promoção do turismo local, convida os
turistas a descobrir as ruas e histórias da vila. Durante duas horas, aos sábados e domingos, as
visitas gratuitas estão abertas ao público em geral, mediante marcação prévia, para grupos com
um mínimo de 4 pessoas e máximo de 10.

COVID-19
FAROL NA RUA ESCOLHA O QUE MAIS GOSTA

Estão abertas as votações do projeto FAROL NA RUA!
Faça like na página DNA, escolha o seu Farol preferido, o que tiver mais likes será o grande
vencedor do concurso e levará para casa o prémio de 1.000€.
Tem até 15 de Outubro para votar no seu preferido. Esta é uma iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Cascais e pela DNA Cascais, em parceria com a Associação Empresarial
de Cascais e o IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação. O principal objetivo é
atrair pessoas ao centro urbano de Cascais e ajudar a dinamizar o comércio local que tem
sentido os efeitos da falta de pessoas na rua.

COVID-19
TAÇA CASCAIS

União Recreativa e Desportiva de Tires venceu a Taça de Cascais. Disputou-se na última terça-feira, no estádio do Estoril, a final de Futebol 11 da Taça de Cascais, com um duelo entre as
equipas da Nova SBE e da União Recreativa e Desportiva de Tires. Com Tires a vencer por 3-1.

COVID-19
SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO

Esta aí a Europeia do Desporto #beactiveTem! Aproveite esta Semana Europeia do Desporto,
até 30 de setembro, para estabelecer objetivos e traçar o rumo para uma vida mais saudável.
Nós damos dicas, mas nada acontece por acaso. Sob o lema #beactive #sejaativo Cascais adere
mais uma vez à Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa promovida pela Comissão
Europeia e dinamizada a nível nacional pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude.

COVID-19
PATRIMÓNIO E EDUCAÇÃO

Cascais junta-se mais uma vez às Jornadas Europeias do Património que este ano, em virtude
da pandemia, tem um programa com iniciativas exclusivamente online. O tema proposto este
ano explora as relações entre Património e Educação.

COVID-19
MEMÓRIAS DE PEDRA E CAL

Percorra virtualmente a exposição Cascais: Memórias de Pedra e Cal (1364-2014), que
esteve patente ao público no Centro Cultural, em 2015, por ocasião das Comemorações do
650.º Aniversário da Vila de Cascais. Apresenta documentos e peças inéditas para a compreensão do nosso passado coletivo e assume-se também como roteiro da arquitetura concelhia, que
importa divulgar em nome da preservação do património (i)material do município de Cascais.

COVID-19
O MAR DE CASCAIS É UM MUSEU VIVO

O município acaba de adquirir uma embarcação semirrígida que permite à equipa responsável
pelo Projeto da Carta Arqueológica de Cascais a possibilidade de realizar o trabalho de trazer
à luz do dia uma parte considerável da história do concelho submersa na sua paisagem cultural
marítima. Cascais foi a primeira autarquia em Portugal Continental a desenvolver um programa
de gestão e de valorização do Património Cultural Subaquático do litoral, com vista ao
conhecimento e à fruição deste seu importantíssimo património. O leito marinho da Cascais é
um “museu vivo. Temos uma riqueza brutal”, disse a propósito o arqueólogo António Fialho.

COVID-19
LANDART

Devido à procura das atividades do Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus
a LandArt Cascais 2020 (Quinta do Pisão) foi prolongada até 25 de outubro. Ficamos à sua
espera.

COVID-19
ÁRVORE DE CITRINO

As folhas da sua árvore de citrino têm um aspeto diferente? Saiba que pode ser um efeito da
Trioza Erytreae, vulgo psila africana, praga que embora não afete os humanos provoca danos
fitossanitários nas espécies de citrinos. Todas s freguesias do concelho encontram-se infestadas
e sujeitas a medidas de controlo obrigatórias determinadas pela Direção Geral de Alimentação
e Veterinária.

COVID-19
PROGRAMA OXIGÉNIO

É amanhã, sábado, 26 de setembro que decorre mais uma Ação de Voluntariado Ambiental em
Cascais, no âmbito do programa Oxigénio.
Para participar é necessária a inscrição.

COVID-19
O VERÃO CONTINUA NO PARQUE

Este fim de semana faça desporto na natureza. O Verão acabou mas contínua nos Parques de
Cascais. Veja onde e o que pode fazer:
Sábado, 26 de Setembro | Parque Marechal Carmona 10h00: Yoga | AHBEstoris
11h00: Ginástica | SMSAlvidense. Domingo, 27 de Setembro | Parque Urbano de Outeiro
de Polima10h00: Pilates | CFSassoeiros 11h00: Treino Funcional | CDMAbóboda.

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

