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NÃO PODEMOS DAR HIPÓTESE AO VÍRUS
Nas próximas semanas teremos mais um teste determinante no regresso a uma nova
normalidade. O início das aulas marcado entre 14 e 17 de setembro tem levando interrogações,
tem feito surgir novos mas já velhos receios à luz do surto pandémico que de há seis meses a
esta data nos tem feito alterar de forma dramática o nosso modo de viver.
Não me canso de dizer que as principais medidas de segurança estão nas nossas atitudes e na
nossa responsabilidade. Só com uma atenção permanente, com elevado grau de disciplina no
cumprimento das regras sanitárias poderemos evitar retrocessos que ninguém deseja.
O principal será sempre o bom senso.
Infelizmente em diversas esferas da sociedade portuguesa isso nem sempre tem sucedido. Houve
um excesso de manifestações coletivas de aglomerados de pessoas que podem resultar em efeitos
nocivos quer para a saúde pública, quer no atraso da recuperação económica – que é um fator
determinante para a nossa qualidade de vida - e consequentemente para estancar o aumento de
desemprego e das situações de enorme carência para não dizer mesmo de miséria e fome.
Nós portugueses somos um povo extraordinário. Capazes do melhor, mas às vezes com uma
tendência para – como diz a canção do Zeca Afonso – deitar abaixo aquilo que levantamos.
Somos peritos em “dar o jeito”, em facilitar e em facilitismos. Só que nestas circunstâncias de
combate ao COVID-19 essa tendência pode ser fatal. Fatal em termos de vidas humanas e fatal
em termos de situação social. Se não levarmos de vencida a grave crise de saúde pública que
esta pandemia está a causar, arriscamos a prolongar situações de constrangimento económico
e, com isso, a causar a miséria e a fome a muitos dos nossos concidadãos.
Há situações que nos parecem de excecionalidade num preciso momento em que nenhuma
exceção deveria ser admitida. São atitudes que ultrapassam a compreensão de muitos
portugueses e que, para além de outros efeitos, contribuem para criar o tão famigerado
comportamento do “deixa andar” e de irresponsabilidade que é tudo aquilo que, neste
momento, menos precisamos.
Dentro em breve os nossos jovens, depois de um período atípico de aulas à distância cujos
efeitos pedagógicos e psicológicos ainda não estarão totalmente determinados, irão ser postos
à prova nos seus comportamentos e na sua atitude cívica.
Provavelmente poucos, como eu, terão tanta confiança na juventude. Ser jovem hoje,
nomeadamente neste já excessivo tempo de pandemia implica dificuldades que deixam
saudades dos tempos em que só, tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover.
O cumprimento das regras de prevenção e de combate ao COVID serão mais curtas de largar
quanto mais depressa as cumprirmos e as fizermos cumprir.
O Ministério da Educação em breve terá de definir, em conjunto com as autoridades de saúde
pública, um conjunto de normas a seguir nos estabelecimentos de ensino. Exige-o toda a
comunidade escolar, alunos, pais e encarregados de educação, corpo docente e não docente.
As autarquias são determinantes em todo este processo, pela sua proximidade com as
populações e pela experiência acumulada em situações limite de combate à pandemia.
É um imperativo essencial para que não empenhemos de forma irreversível todo o sistema
educativo.
A Câmara Municipal de Cascais aproveitou o tempo de paragem das férias para criar
condições de segurança. Temos vindo a acompanhar não só as obras de melhoramentos nos
estabelecimentos de ensino como a definir estratégias de prevenção. Em conjunto com os
diversos atores, autoridades locais de saúde, associações de pais, agrupamentos escolares e
associações de moradores e outros estamos em campo para responder às exigências que são
o suporte do nosso futuro. Neste campo, como noutros não baixaremos os braços e no espirito
de uma ampla coligação de vontades e de competências vamos estar alerta para garantir que o
início da atividade escolar possa correr pelo melhor.
Há toda uma logística a movimentar, a começar pelos transportes,pelas refeições, nos horários
e principalmente na vigilância permanente ao mínimo sinal de eventual infeção.
O COVID-BUS iniciou já um périplo pelos estabelecimentos escolares do concelho, que se
prolonga até 14 de setembro. Vai informar, prevenir e testar. Eu próprio, na próxima segundafeira, irei acompanhar a visita do COVID-BUS à escola Secundária de Carcavelos. Outras
digressões se seguirão e serão devidamente informadas.
Estaremos como sempre preparados para o pior para conseguir o melhor.
Um apelo a todos que não posso deixar de fazer é que se protejam a vós e aos outros. Utilizem
os equipamentos de proteção individual, máscaras e desinfetantes de mãos e mantenham as
regras de distanciamento físico.
Pela vossa e pela vida de cada um de nós não deem hipótese ao vírus!
Carlos Carreiras

COVID-19

PONTO DE SITUAÇÃO
COVID-19
COVID- 19 ÚLTIMOS DADOS
De acordo com os dados de ontem emitidos na plataforma da Autoridade de Saúde Local, em
Cascais voltámos a estar abaixo de 10 novos casos ao termos passado de 1.702 para 1.710, ou
seja, subimos 8 casos.
Os recuperados mantiveram-se em 1.495 e assim os casos ativos subiram para 150.
A Unidade de Cuidados Intensivos continua sem ninguém e o número de óbitos mantém-se em
65 (índice de morbilidade de (3,80).
Estes números não permitem baixar os braços. Como temos vindo a informar a situação
continua a não estar estável. O número de certificados de isolamento profilático emitidos desde
o início totalizam 4.244 e o número de pessoas em isolamento mantém-se em 616.
Devemos todos, cada vez mais, cumprir com a utilização de máscaras, respeitar o
distanciamento físico em ambiente social e cumprir com a desinfeção das mãos e não as levar à
boca, nariz e olhos.
TODOS TEMOS DE FAZER UM ESFORÇO PARA NÃO PERDERMOS O QUE ALCANÇÁMOS ATÉ
AGORA. O SUCESSO DA COMUNIDADE DEPENDE DA ATITUDE INDIVIDUAL DE CADA UM.
CASCAIS NÃO É UMA ILHA. ESTAMOS TODOS DEPENDENTES DE TODOS.

COVID-19
COVIDBUS NAS ESCOLAS DO CONCELHO
DE 1 A 16 DE SETEMBRO
O autocarro CovidBus, a bordo do qual se fazem os examos sorológicos, vai percorrer as sedes
dos Agrupamentos de Escolas Públicas do concelho de Cascais e à Escola com contrato de
associação. Esta iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, em parceria com o ACES Cascais,
visa, neste reinício da atividade letiva, contribuir para uma maior segurança e tranquilidade da
Comunidade Educativa no seu todo, proporcionando aos profissionais de educação a realização
do teste diagnóstico à COVID19.

COVID-19
COMBATE À PANDEMIA; CASCAIS NA LINHA DA FRENTE

Máscaras, serviços de limpeza e desinfeção, hospitais de campanha, testes de rastreio ou de
imunidade, ajuda social, computadores ou publicidade às medidas de prevenção do novo
coronavírus. Em tudo isto e muito mais as autarquias portuguesas gastaram, pelo menos, 31
milhões para responder à pandemia. Cascais foi o município que mais investiu, desde março.

COVID-19
CASCAIS NA HISTÓRIA DO PCP
“Pegadas de Cascais” é uma série de pequenos documentários que percorrem momentos da
história em que Cascais teve a sua intervenção, quer enquanto cenário dos acontecimentos
quer sulcando ou ajudando a sulcar novos trilhos.
No último episódio, o 6.º, emitido no site da Câmara falamos-lhe de como Cascais foi palco
privilegiado na vida clandestina do PCP. Na clandestinidade o PCP organizou dois congressos
em Cascais, uma reunião magna e deu guarida a Álvaro Cunhal logo após a fuga de Peniche.
+Info: https://bit.ly/3gPwbNS

COVID-19
HOTEL PALÁCIO MARCA A HISTÓRIA DE CASCAIS

O Hotel Palácio do Estoril está de parabéns. Celebra 90 anos de muita história. Hotel que já
recebeu nomes como Frank Sinatra, Grace Kelly, Joan Baez, Valentino Rossi, Ian Fleming, Orson
Welles, Tony Blair ou Zsa Zsa Gabor e que serviu de palco, em 1969, às filmagens de um dos
filmes de James Bond, «Ao Serviço de Sua Majestade», mas que também serviu de abrigo a
retornados do ultramar no pós-25 de abril.

COVID-19
FÓRUM EURO-ÁFRICA EM CASCAIS

Objetivo do encontro passa por reaproximar dois continentes que estiveram de costas voltadas
nos últimos 50 anos, de acordo com os organizadores.
O Fórum Euro-África arrancou ontem em Cascais com o propósito de aproximar os dois
continentes, contando com um debate virtual entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, e o seu homólogo do Gana.
O Fórum vai reunir personalidades dos setores público e privado, sociedade civil, empresários,
ativistas e cientistas, para debater cinco desafios ao abrigo do tema “À Procura de Pontos
Comuns num Mundo Pós-Covid”.

COVID-19
“LATIN AMERICA” AO FIM DE SEMANA NO MERCADO DA VILA

Cascais acolhe perto de 9.700 cidadãos de 20 países da América Latina. Ao fim de semana, em
versão “mais Bossa Nova”, o Mercado da América Latina está de regresso a Cascais durante o mês
de setembro. O arranque é, hoje, a sexta-feira, no Mercado da Vila. Numa estreita colaboração
entre a Câmara Municipal de Cascais, a Casa da América Latina e as embaixadas dos países da
América Latina. Regressa agora em versão desconcentrada, com menos stands e cumprindo todas
as regras de da DGS Aos sábados e domingos de manhã o evento decorre em simultâneo com o
Mercado Saloio pelo que poderá contar com algum compasso de espera na entrada.

COVID-19
“LEADERSHIP SUMMIT PORTUGAL” EM OUTUBRO
NO CASINO DO ESTORIL
Depois do sucesso da cimeira do ano passado, esta quarta edição, sob o tema “And Now, In
What Can We Trust?”, tenciona debater as tendências do futuro da liderança no mundo pósCOVID. Com transmissão em direto no site Líder e na MEO, posição 165, na Líder – Streaming
to Inspire, a Leadership Summit Portugal promete apresentar muitas novidades. Além destas
transmissões em streaming, a cimeira este ano vai contar com uma plataforma digital que terá
conteúdos extra e que pode ser acedida a partir de qualquer ponto do mundo com especial
destaque para o Brasil e os países da lusofonia onde a cimeira será promovida. Pelo palco
vão passar dezenas de oradores, entre eles, Yan Bai, professora na Católica Lisbon School of
Business & Economics. A oradora vai integrar o slot final da cimeira, IS COVID-19 THE ULTIMATE
INFLUENCER?

COVID-19
VOLUNTÁRIOS: 65 MIL MÁSCARAS
E 5.478 DE INSCRIÇÕES PARA TESTES
Os Voluntários Cascais Jovem estão na rua a apoiar a comunidade.
Quer seja nos parques, nos transportes ou no litoral, temos voluntários espalhados por todo o
concelho para que este desconfinamento seja feito da melhor forma.
Desde o inicio do Programa até dia 3 de setembro, 2534 voluntários estiveram na rua e já
distribuíram 64.316 máscaras e houve 5.478 inscrições para os testes serológicos

COVID-19
FESTIVAL INFINITO
O Festival Infinito está de regresso a Cascais levando a arte urbana a várias zonas do concelho
além do Bairro da Torre. Até 12 de Setembro, há oito artistas de lata na mão. O Bairro da
Torre já foi um dos mais vandalizados do concelho, até um grupo de jovens se unir e criar a
Associação Somos Torre, que entre 2016 e 2017 avançou com um projeto de requalificação
urbanístico através da arte urbana. Este ano, a 2.ª edição do festival, alarga as intervenções a
oito zonas do concelho: Alcoitão, Abuxarda, São Pedro do Estoril, Fim do Mundo, Torre, São
Domingos de Rana, Adroana e centro de Cascais.

COVID-19
SÃO DOMINGOS DE RANA CONTINUA A AVANÇAR
A intervenção na Rua dos Canteiros, na freguesia de São Domingos de Rana, está próxima
da sua conclusão. Dentro de poucos dias os moradores vão poder usufruir de um espaço
totalmente renovado, onde a segurança de peões e automobilistas sai, claramente, reforçada.

COVID-19
RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS
A residência de estudantes Smart Studios Carcavelos já entrou em operação, colocando à
disposição do mercado de arrendamento 301 estúdios e espaços de co-living. Destinado a
alunos, professores e jovens profissionais, numa premissa de “all inclusive”, a nova unidade da
Smart Studios, liderada por Ricardo Kendall, coloca em marcha o ambicioso projecto de colocar
no mercado mais de 2700 estúdios até 2025.

COVID-19
SABIA QUE EM CASCAIS HÁ 26 PAPELEIRAS INTELIGENTES?
Ao contrário dos caixotes convencionais, estas papeleiras requerem apenas uma recolha
semanal em vez de duas diárias. Têm oito vezes a capacidade das normais graças a um
compactador que prensa o lixo depositado e que é activado por energia solar. Quando atingem
80% da capacidade, a central de informação recebe um sinal para que a recolha seja feita o
mais rápido possível.
Desde 2018 estas papeleiras já receberam 35.000 kg de resíduos que foram recolhidos com
apenas 2025 recolhas.
E para não ter de tocar em nada, basta pressionar o pedal que a tampa abre pode depositar o
seu lixo, mais um motivo para não o deitar para o chão.

COVID-19
GALP TESTA CARREGAMENTO MÓVEL
DE BATERIAS EM CASCAIS
Tecnologia já foi testada pela Galp no Algarve e está agora disponível em vários locais do
concelho de Cascais, com carregamentos gratuitos de 15 minutos cada.
Procurando antecipar as necessidades dos seus clientes, a Galp está a avançar agora com
um conceito pioneiro de carregamento portátil de veículos elétricos, através do qual o cliente
poderá vir a requisitar o serviço em local e hora da sua conveniência.

COVID-19
PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Habitualmente integrada nas Festas do Mar realizadas em Cascais, a tradicional Procissão de
Nossa Senhora dos Navegantes decorreu este ano num contexto diferente devido à situação
de pandemia .A procissão realizada no passado domingo contou com a participação de
dezenas de embarcações, sendo que pelo menos 16 foram barcos de pesca. Participaram
também embarcações do Clube Naval e da Marina de Cascais. A imagem de Nossa Senhora dos
Navegantes foi transportada pelo barco de pesca ‘São Bartolomeu do Mar’ e as embarcações
apresentaram-se, como é hábito, enfeitadas de propósito para participarem no evento.

COVID-19
PRÉMIO STARUP

O prazo para concorrer ao Prémio Startup do Ano PMS2020 foi estendido até 13 de setembro.
O projeto vencedor vai receber uma bolsa de 5 mil euros.
O prémio Startup do Ano PMS2020 ocorre no contexto do Portugal Mobi Summit 2020, o
maior evento português de mobilidade urbana, que se realiza de 8 a 11 de Outubro, no Centro
de Congressos do Estoril, em Cascais. Promovida pelo Global Media Group (GMG) em parceria
com a Startup Portugal.

COVID-19
FOOD LAB

O Cascais Food Lab é um ponto de encontro de profissionais, empresários, turistas, estudantes,
crianças e de todas as pessoas que gostam de se reunir à volta de um tema e um amor em
comum, a gastronomia. A inovação é um conceito-chave neste espaço gastronómico que
conta com uma equipa especializada para ajudar no desenvolvimento de novas ideias. Está
totalmente equipado para qualquer tipo de evento “à volta da mesa”. Tem o seu espaço físico
no Centro de Cascais, no coração do renovado Mercado da Vila.

COVID-19
O 150º ENCONTRO DE VOLKSWAGEN CLÁSSICOS

Decorre este domingo, dia 6 de Setembro, na Marina de Cascais. O encontro de automóveis
clássicos da marca alemã irá decorrer entre as 10 horas e as 14 horas. Para além de contar com
os tradicionais Volkswagen Carocha, “Pão de Forma”, entre outros modelos, o encontro irá
ainda contar com o Vespa Clube do Estoril.
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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

