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CASCAIS É UMA EQUIPE DE COMBATE!

“All hands on deck”, todas as mãos no convés é uma expressão utilizada na marinha de todo o 
mundo e que expressa o que de melhor existe num grupo organizado, como são as instituições 
das forças armadas e com especial enfâse na Marinha de guerra, onde num navio têm de ser todos 
por todos. Escolhi esta expressão citando vice-almirante Gouveia de Melo, o novo coordenador do 
Plano Nacional de Vacinação, por é aquilo que carateriza Cascais nesta luta difícil contra o vírus da 
SarsCov2.

Infelizmente em Portugal, nos últimos tempos, no combate à pandemia, a tendência parece o con-
trário de trabalho de equipe. Cada vez mais a opção é o cada um por si e o salve-se quem puder. 
Desta forma não vamos a lado nenhum e seguramente que ninguém se vai salvar. É altura de tocar 
a rebate e nos centrarmos no essencial e falar com verdade aos portugueses. Não podemos andar, 
sob o risco de parecermos um exército em debandada, a mudar o que se definiu num dia e a ter 
todas as opiniões, uma hoje, outra amanhã e depois uma outra que contrarie as duas anteriores.
Foi com indignação que soube que Cascais só ia receber na próxima semana 100 doses de vaci-
nas. O Governo da República tinha-se comprometido a fornecer a Cascais, 3335 doses de vacinas, 
para começarmos a vacinar os idosos e os grupos de risco, que deveriam ser administradas, nas 
próximas 6 semanas. Número que já era manifestamente insuficiente. Mas num ápice transformar 
3335, em 100 é uma atitude que revela uma total falta de planificação, de organização. 

Sei que não é fácil gerir o combate a esta pandemia. Todos os dias somos postos à prova com 
factos novos e com novas dificuldades. Tenho por isso tido todo o cuidado, não embarcando no 
criticismo fácil e muito menos usar o vírus como arma de arremesso. Cascais teve e terá sempre 
uma atitude construtiva e de solidariedade com o Governo e com as autoridades de saúde. Temos 
provas dadas mais que suficientes que demonstram que em Cascais não viramos a cara e que 
queremos trabalhar em equipe, com “all hands on deck”, pois não somos uma ilha e desde o início 
que sabemos que somente juntos podemos vencer esta guerra.

Desde o início enfrentámos críticas de uma parte de um setor (cada vez mais) minoritário, radi-
calizado e populista que criticava tudo o que fizemos e que as únicas soluções que propuseram, 
passados meses depois do início da pandemia, foi o que anteriormente tinham criticado e que nós 
já fizéramos. Há uma expressão popular para este tipo de vozes e que dizem que não chegam ao 
céu.

Cascais será sempre parte da solução e nunca parte do problema. Com antecedência, planificação 
e organização temos tudo preparado para que esta fase do processo de vacinação começasse de 
forma serena e segura no dia 8. Cascais colocou à disposição todos os recursos para que a vaci-
nação, no nosso concelho fosse rápida e sem casos daqueles que têm proliferado por todo país e 
que nos envergonham como comunidade. 

Colocamos todos os recursos municipais para este processo que é o mais importante para que to-
dos consigamos ultrapassar este maldito vírus. Escolhemos 4 pavilhões e desses 4 as autoridades 
escolheram, o primeiro, o Pavilhão de Alcabideche onde efetuamos investimentos avultados para 
o transformar num local seguro e eficaz para a vacinação; redes de frio, redes de comunicação, 
sistema informático e montagem de consultórios. 

Noutro plano e a pensar nos nossos estudantes a Câmara procedeu hoje à entrega de todas as 
escolas do concelho de mil computadores e cerca de 700 tablets como forma de obviar a falta 
destes equipamentos necessários para as aulas à distância.

Mais uma vez, o município de Cascais coopera com todos os agrupamentos escolares do conce-
lho, substituindo-se ao Governo da República para colmatar uma falha que impediria grande parte 
dos nossos alunos dos meios sociais mais fragilizados de poderem acompanhar as aulas neste 
período de confinamento. 

Continuamos determinados como na primeira hora a trabalhar em equipe, tudo faremos para que 
estas situações possam ser ultrapassadas. Seremos sempre parte da solução e nunca o problema.

Em Cascais somos todos por todos!

Carlos Carreiras



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Depois de um mês de janeiro com números dramáticos e com fevereiro ainda numa situação 
muito difícil, Carlos Carreiras esteve, como habitualmente na página do facebook , olhos nos 
olhos a dialogar com os munícipes de Cascais. Durante mais de uma hora que durou a emissão 
em direto foram registadas 7300 visualizações, um alcance de 13.921 pessoas com 2719 partilhas.

COVID-19
APOIO À VACINAÇÃO- CASCAIS PLANIFICOU E PREPAROU

A Câmara preparou e procedeu a obras no pavilhão do Complexo Desportivo de Alcabideche 
preparando-o para vacinação, a partir da próxima segunda-feira, dos munícipes mais vulneráveis 
pela sua idade (80 ou mais anos) ou condição de saúde de acordo com as orientações da DGS. 
Este será um dos primeiros postos de vacinação e outros se seguirão, em São Domingos de Rana, 
Carcavelos e Cascais. Se pertence a este grupo, aguarde nos próximos dias o contacto por parte 
da Autoridade de Saúde.

COVID-19
SÓ 100 VACINAS!

Afinal, Cascais só vai receber 100 vacinas na próxima semana e não as 3.335 que estavam previs-
tas e destas 100 só a partir de dia 9. A Câmara montou uma estrutura num dos pavilhões do mu-
nicípio com 10 cabines, com meios informáticos, meios de segurança para começar a vacinação 
em massa às pessoas com mais de 80 anos e com doenças de risco. Carlos Carreias lamenta que 
já tinha “tudo preparado” para avançar com a vacinação em massa. “Há o investimento todo 
que fizemos, desde as próprias instalações físicas, as cabines, toda a parte informática, frigorífi-
cos, segurança, enfim”, enumera, acrescentando: “Não conseguimos compreender como é que 
poucos dias antes ainda se falava em 3.335 vacinas e agora se reduz para 100’’.

COVID-19
MIL COMPUTADORES E 681 TABLETS

A Câmara Municipal de Cascais entregou hoje, às escolas do concelho 1.000 computadores por-
táteis e 681 tablets adquiridos pela autarquia. Estes equipamentos destinam-se aos alunos dos 
escalões A e B da ação social escolar de todos os anos letivos e visam colmatar as dificuldades 
agravadas com o regresso do ensino à distância já a partir de dia 8 de fevereiro. Esta ação do 
município visa colmatar as faltas de equipamentos estando a Câmara, uma vez mais, a  substi-
tuir-se ao estado central que em março do ano passado se tinha comprometido a fornecer estes 
equipamentos, a partir de setembro de 2020.

COVID-19
ENSINO À DISTÂNCIA

Na próxima segunda-feira pela 17 hora o vereador Frederico Pinho de Almeida estará na página 
de facebook da câmara para esclarecer os pais e encarregados de educação  e toda a comuni-
dade escolar do concelho sobre a abertura das aulas em regime de ensino à distância.

COVID-19
800 REFEIÇÕES ESCOLARES E 11 ESCOLAS DE ACOLHIMENTO

A Câmara de Cascais mantém a funcionar 11 escolas de acolhimento aos filhos dos profissionais 
de primeira linha no combate à pandemia. Mantém igualmente a distribuição de perto de 800 
refeições gratuitas para os escalões A e B da ação social escolar. 

COVID-19
MÁSCARAS ACESSÍVEIS 

Os seus rendimentos foram reduzidos em consequência da pandemia? Precisa de ajuda nesta 
fase? Contacte a Junta de Freguesia da sua área de residência e candidate-se ao Cartão Mais 
Solidário. Esta é uma ajuda em cartão para comprar bens alimentares nos supermercados par-
ceiros: Lidl Portugal, Pingo Doce, Continente/Cascais Shopping. 



COVID-19
HOSPITAL DE CASCAIS

O hospital de Cascais para fazer face ao elevado número de internados em virtude da pandemia 
da SarsCov2 está a proceder à ampliação de enfermarias adaptando a sala de espera das urgên-
cias como local para receber doentes.

COVID-19
DÊ SANGUE – FAÇA A DIFERENÇA!

Depois de inúmeras manifestações de boa vontade dos cidadãos, numa conjuntura crítica em 
termos de saúde, as reservas de sangue ressentiram-se e atingiram níveis baixos. Perante o alar-
me, é preciso agir. Cascais e o Instituto Português de sangue estão juntos numa grande cam-
panha de angariação de sangue no concelho de Cascais. Durante o mês de fevereiro é possível 
doar sangue em todas as freguesias do concelho. Ajudar não custa. Dê sangue. Faça a diferença!

COVID-19
CARREIRAS NA “SHORT LIST” PARA AUTARCA DO ANO

Carlos Carreiras está entre os 32 presidentes de câmara de todo o mundo para o galardão de 
autarca do ano instituído pela City Mayors Foundation. Ao nível europeu só 17 presidentes de 
Câmara integram esta lista, que inclui também o presidente do município de Braga, Ricardo Rio. 
A City Mayors Foundation é uma organização criada em 2004 por municípios de todo o mundo 
promotores deste prémio que este ano elege os que revelaram liderança durante a pandemia da 
covid e proporcionaram proteção e garantia às suas comunidades.

COVID-19
ESTERILIZAR TAMBÉM É CUIDAR

O Centro de Proteção Animal de Cascais, que integra a Associação São Francisco de Assis – 
Cascais e o Centro de Recolha Oficial de Animais de Cascais, lançou uma campanha nas redes 
sociais de forma a sensibilizar a população para os benefícios e as principais vantagens da este-
rilização em animais de companhia. “A esterilização constitui uma das principais estratégias no 
caso de abandono de animais de estimação, já que o facto de se controlar a natalidade ajuda a 
reduzir o número de grandes ninhadas e, por conseguinte, o número de animais abandonados. 

COVID-19
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS- A PIOR PANDEMIA

“As alterações climáticas são, a longo prazo, a pior pandemia que todos enfrentamos. As cidades 
deveriam dar o exemplo rumo a uma Europa mais verde e sustentável”. Foi esta a mensagem de 
Carlos Carreiras difundida pelo ICLEI World Secretariat, a todos os parceiros europeus. A Câma-
ra de Cascais aderiu, em dezembro de 2021, ao “Green City Accord” (“Acordo Cidade Verde”), 
uma iniciativa da Comissão Europeia que une autarcas e líderes de governos locais na Europa 
em torno de uma visão comum de uma vida urbana. 

COVID-19
VEÍCULOS ELÉTRICOS

Estar confinado não significa diminuir o nosso cuidado com o ambiente. As equipas da Cascais 
Ambiente continua a trabalhar na linha da frente para garantir a limpeza das nossas ruas. Se tem 
“monos” ou cortes de jardim para serem recolhidos, saiba que o serviço é gratuito. Marque com 
48 horas de antecedência através da Linha Cascais - 800 203 186 ou da App Fix Cascais, que
poderá descarregar para o seu telemóvel ou utilizar através do site: https://bit.ly/fixcascais 
Não abandone Monos e Cortes de Jardim!

COVID-19
COMUNIDADE ISLÂMICA RECEBE MÁSCARAS

Em Cascais, somos todos por todos. A pensar na proteção de todos, a autarquia procedeu hoje 
à entrega de máscaras ao líder da comunidade islâmica, Faruk Ahmed. Um gesto simbólico que 
fará a diferença a cerca de 300 membros desta comunidade.

COVID-19
ISABEL STILWELL NO CASCAIS FOOD LAB

O Cascais Food Lab recebeu, hoje, no seu espaço a jornalista e escritora Isabel Stilwell para mais 
um “Conversas à Mesa”. A sua grande paixão por romances históricos revelou-se em 2007, com 
a publicação do bestseller «Filipa de Lencastre» e já conta com 9 romances sobre oito rainhas 
e um rei, entre eles «D. Amélia». É precisamente sobre a última rainha de Portugal, que incidiu a 
conversa. Afinal D. Amélia e o Rei D. Carlos escolhiam Cascais para suas longas estadas de verão 
e para comemorarem os seus aniversários. 

https://bit.ly/fixcascais


COVID-19
EDUARDO VIII EM CASCAIS- LEIA NO “C”

Regressamos no tempo para descobrir os motivos que levaram Eduardo VIII a mudar-se para 
Cascais e o que fez durante estadia. Um relato histórico que pode ler na íntegra na página 11 do 
C deste mês http://bit.ly/Jornal_C122_Jan2021 (apenas em edição digital por causa da
pandemia). 

COVID-19
FIQUE EM CASA MAS VISITE A EXPOSIÇÃO

Só ficando em casa podemos quebrar as cadeias de transmissão da Covid-19. Mas isso não sig-
nifica esquecer o mundo lá fora. Aceite o nosso convite virtual e venha (re)visitar (em 3D e com 
guia) umas das mais emblemáticas exposições que o Bairro dos Museus apresentou em 2020. 
Pintura Democrática - Coleção Luísa e Manuel Pedroso Lima. Siga o link e divirta-se:
http://bit.ly/visita-3d-pintura-democratica   

COVID-19
CASCAIS TERRA DE ABRIGO

Procurar no passado a força para o presente ou seja; encontrar na história exemplos de como se 
sobreviveu. Em casa, à distância de um clique, pode descobrir com a historiadora Margarida de 
Magalhães Ramalho, histórias de vida de pessoas que fugindo da 2ª Guerra Mundial escolheram 
Cascais como porto de abrigo. Inscreva-se. Fique em casa. Curso online (zoom) dia 9 de feverei-
ro, às 21h00. Inscrições e mais informações: https://bit.ly/curso-online-cascais-porto-de-abrigo

COVID-19
O QUE SE PASSA AQUI?

Bombarda, Parede. Além de promover um melhor escoamento das águas pluviais, vamos
renovar pavimentos para maior segurança de todos. Siga o link para saber mais sobre esta obra: 
https://www.cascais.pt/beneficiacao-da-drenagem-pluvial

Para mais informação sobre todas as obras em curso no concelho:
http://bit.ly/O_que_se_passa_aqui

http://bit.ly/Jornal_C122_Jan2021
http://bit.ly/visita-3d-pintura-democratica   
https://bit.ly/curso-online-cascais-porto-de-abrigo
https://www.cascais.pt/beneficiacao-da-drenagem-pluvial
http://bit.ly/O_que_se_passa_aqui


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

ARQUIVO DE COMBATE À PANDEMIA



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

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


