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O EXEMPLO DO SENHOR. SERAFIM

Há pequenos gestos, pequenas expressões de gente simples que nos fazem acreditar num mundo 
com esperança. Mais que os grandes discursos, mais que as frases grandiloquentes é na singeleza 
das pessoas simples, cuja sabedoria feita de vida vivida nos fazem redobrar as forças e continuar 
a lutar com toda a esperança.

Vem isto a propósito da frase que ouvi ao senhor Serafim, que do alto da sua experiência de qua-
se 99 anos, ao receber a vacina disse com uma expressão de confiança, “já posso viver mais uns 
anos”!

 É toda uma lição de vida numa simples frase que nos tocou profundamente. É a aprendizagem 
dos nossos mais velhos que nos transmitem a resiliência feita de luta e de esperança. É a isto que 
nos temos de agarrar. À vida, à esperança á Humanidade.
Por muito cansaço, que alguns de nós, sintam o exemplo do senhor Serafim deve guiar-nos pelos 
caminhos da esperança.
Não vacilar e acreditar que com resiliência, paciência, esforço e trabalho conseguiremos vencer. 
Não é com o egoísmo, com os calculismos partidários, mas todos juntos, todos por todos é que 
vamos vencer esta que é a prova mais difícil desta geração.

Entrámos nisto junto e juntos havemos de sair.

Estamos num confinamento que vai ser mais longo que todos nós desejaríamos. O governo quer e 
bem evitar erros de um passado recente, por isso a todos nós está a ser pedido um esforço adi-
cional para que possamos regressar à normalidade, para podermos recompor as nossas vidas e a 
nossa economia.

Os meses de janeiro e fevereiro foram devastadores. Ultrapassar esta situação cabe a cada um de 
nós, com a nossa responsabilidade e o nosso esforço individual e coletivo.
Com as responsabilidades que o executivo municipal que dirijo, com o apoio de todo o universo 
de trabalhadores municipais temos estado à prova e temos dado uma resposta firme e sem hesita-
ções ao combate das nossas vidas.

Uma questão que sou particularmente sensível que é garantir que as nossas empresas possam 
sobreviver e que os nossos empregos sejam protegidos. Nesse sentido levámos á reunião de Câ-
mara as nossas contas e o que está inscrito com todo o rigor de gestão e do forte investimento no 
combate à pandemia é o maior programa de investimento público e privado que há memória no 
nosso concelho.

É nestes momentos de crise que se evidencia a extrema necessidade do estado, neste caso do 
estado local. Um estado solidário com políticas de proximidade, economicamente sustentáveis e 
geradoras de potencialidades e de riqueza.

Queremos sair desta crise sustentadamente e estamos a apostar num conjunto de obras que, na 
continuidade do que tem sido a nossa gestão, crie uma década de crescimento sustentado no 
concelho, captando o que de melhor existe e criando ainda mais e melhores condições de atrativi-
dade com uma aposta forte na educação, na cultura e nas acessibilidades.

Calou-me fundo a feliz expressão de confiança no futuro do senhor Serafim e com esta força, com 
a força de todos nós  é que vamos continuar a lutar para vencermos esta dura prova, sempre com 
os olhos no futuro, pois os combates mais difíceis são os que forjam as maiores realizações.
Obrigado senhor Serafim!

Carlos Carreiras



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Com o anúncio de novo estado de emergência em todo o país, Carlos Carreiras esteve de novo 
em contato com os munícipes. Durante mais de uma hora em direto na página do facebook, o 
presidente anunciou as ações que o executivo municipal tem desenvolvido e anunciou o que a 
Câmara está a concretizar no combate ao vírus da COVID-19. Durante a emissão em direto a
sessão teve 4.900 visualizações, com um alcance de 8.403 pessoas e registou 1.396 interações.

COVID-19
NÚMEROS COVID

Nos últimos 14 dias foram registados 2.225 novos casos de infetados, o que se traduz num rácio 
dos últimos 14 dias de 1.042 por 100 mil habitantes e com uma média de 159 novos infetados 
diários. Com uma média de 980 de casos Cascais baixará o nível de risco.

COVID-19
 CÂMARA DISPONIBILIZA KIT OXICOVID

 A Câmara adquiriu 20 mil kits OxiCovid. Criado a pensar nos doentes de risco cujo estado de 
saúde não exige internamento hospitalar, mas reconhecendo que é fundamental monitorizar a 
saturação de oxigénio no sangue e a temperatura corporal, o Kit OxiCovid será disponibiliza-
do pela Câmara e entregue em casa de acordo com indicação médica aos cidadãos infetados 
por Covid-19 residentes no concelho. O objetivo é aliviar a carga sobre as unidades de saúde e 
os hospitais e permitir aos cidadãos infetados por Covid monitorizar o seu estado de saúde no 
domicílio evitando saídas e, desta forma, atenuar as possibilidades de infeções. A entrega será 
assegurada pelas equipas da Junta de Freguesia mais próxima da área de residência.

COVID-19
VACINAÇÃO ANTI COVID-19 JÁ ARRANCOU EM CASCAIS

Apesar de todas as contrariedades, o processo de vacinação contra a Covid-19 arrancou em Cas-
cais, esta quarta-feira, no Complexo Desportivo de Alcabideche, preparado pela autarquia para o 
efeito. Neste primeiro dia foram vacinadas 144 pessoas – 41 profissionais de saúde e 103 utentes 
com 80 anos ou mais e com 50 anos ou mais que tenham patologias específicas identificadas 
pelo Serviço Nacional de Saúde. Estava previsto que o processo de vacinação tivesse início no 
dia 8 e que chegassem 3335 doses de vacina, no entanto devido aos atrasos verificados a nível 
nacional chegaram a Cascais dia 10 apenas 144 vacinas.   

COVID-19
ASSIM HAJA VACINAS!

A Câmara já instalou um segundo centro de vacinação, no pavilhão de São Domingos de Rana, 
em Massapés. Com a capacidade já instalada no concelho quer neste pavilhão existe agora a 
capacidade de vacinar toda a população do concelho em 90 dias.

COVID-19
VACINAÇÃO NOS LARES

Vão decorrer este fim de semana vacinações em lares, alguns dos foram excluídos na fase an-
terior por ainda terem surtos ativos. Com a finalização deste procedimento ficarão vacinados 
todos os residentes dos lares.

COVID-19
 BOMBEIROS COMEÇARAM A RECEBER A VACINA

Com o início do processo de vacinação, ontem, foram vacinados 100 operacionais dos cinco 
corpos de bombeiros de Cascais, que agora começam a ficar mais protegidos para continuarem 
a cumprir a sua missão. “Quem está a tomar a vacina são os que prestam serviços nas ambulân-
cias e que têm contato com doentes ou acidentados. A maior parte dos doentes Covid trans-
portados para o hospital ou para centros de saúde vão nas ambulâncias onde estes homens 
e mulheres estão a prestar serviço,” salientou Carlos Carreiras, acrescentando que vacinar os 
operacionais dos corpos de bombeiros nesta fase é “um ato de justiça.”



COVID-19
REFORÇADO O RASTREIO

O serviço de rastreio epidemiológico Covid-19, a funcionar no Centro de Congressos do Estoril, 
foi reforçado e já está a realizar os inquéritos no próprio dia. Desta forma, a equipa, que conta 
com o apoio de vários colaboradores municipais, ajuda a travar eventuais cadeias de transmis-
são de coronavírus. Uma boa notícia que, como refere Carlos Carreiras pois rastrear “ é a única 
forma de controlar as cadeias de transmissão e reduzir o número de infetados.”

COVID-19
CASCAIS O CONCELHO COM MAIS TESTES REALIZADOS

Desde o início da pandemia a Câmara já realizou gratuitamente cerca de 50 mil testes seroló-
gicos e cerca de 4500 testes de antigénio por zaragatoa que a somar aos de PCR realizados 
no Concelho suportados pelo SNS, Seguros e Particulares, nomeadamente no Centro de Testes 
a Nível Nacional que é o Centro de Congressos do Estoril, faz de Cascais o concelho que mais 
testes têm realizado. 

COVID-19
SEMEAR PARA COLHER

Semear para Colher” é um serviço gratuito de Apoio Psicoterapêutico para crianças e jovens, 
com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, que estejam a enfrentar dificuldades de 
ajustamento face à pandemia e que precisem de criar um sentido de segurança e estabilidade. 
O projeto da freguesia de Cascais e Estoril nasceu em outubro de 2020 contínua ativo com as 
consultas em plataformas digitais. 

COVID-19
NINGUÉM FICA PARA TRÁS - 9.322 REFEIÇÕES ESCOLARES
JÁ DISTRIBUÍDAS

Com o regresso das aulas online a Câmara fez a entrega aos agrupamentos escolares de 1700 
equipamentos informáticos destinados aos alunos cujo agregado familiar estejam nos escalões 
A e B das tabelas do IRS. Alem disso a autarquia está a distribuir 946 refeições diárias, num total 
desde o início de 9.322 e disponibilizou transportes para crianças com necessidades espaciais, 
que abrangem 262 crianças transportadas e ainda acolhimento na rede pública de 129 crianças e 
acolhimento em creche de 16 crianças.

COVID-19
POLÍCIA MUNICIPAL RECEBE OITO VIATURAS NOVAS

A Polícia Municipal de Cascais conta, desde esta semana com mais oito viaturas, reforçando o pa-
trulhamento de proximidade no concelho. Esta aquisição vai permitir mais mobilidade aos agen-
tes, para que continuem a verificar o cumprimento das medidas de combate à pandemia sem 
prejuízo do patrulhamento de outros locais.

COVID-19
PROCESSO DE VACINAÇÃO TEM DE SER DESCENTRALIZADO

A vacinação contra a Covid-19 arrancou em Cascais e Carlos Carreiras, mostra-se alinhado com a 
estratégia do novo coordenador da task-force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Entre-
vistado pelo Canal Saúde +, o autarca garante que o município, desde o início da pandemia, pro-
curou antecipar problemas que pudessem surgir. “Nós aumentamos todos os centros de saúde 
de Cascais com salas. Mais 850 metros quadrados para terem capacidade de dar uma resposta 
maior. Viemos a perceber, e essa é a nossa estratégia e confirmada pelo novo coordenador que 
este processo, respeitando os limites técnicos necessários, tem de ser o mais descentralizado 
possível”.

COVID-19
OBRAS DE AMPLIAÇÃO NO HOSPITAL DE CASCAIS

O Hospital de Cascais, desde o início da pandemia que está a expandir-se e a adaptar-se para 
melhor fazer face à crescente procura, ampliando funcionalidades existentes e assumindo novas 
funcionalidades, com o objetivo de prestar os melhores cuidados a quem necessite, sejam doen-
tes Covid-19 ou de outras patologias. Agora as urgências do Hospital foram aumentadas. Pelo 
que a admissão, triagem e sala de espera acontecem no exterior do hospital, em novas instala-
ções provisórias. Desta forma, o hospital passa a dispor de mais espaço para cuidar dos doentes 
atendidos em dois circuitos diferentes (um para doentes com sintomas respiratórios e outro para 
doentes com outras queixas) e para garantir mais conforto aos pacientes e mais segurança aos 
profissionais ao serviço. 



COVID-19
RECOLHA DE SANGUE- CASCAIS É SOLIDÁRIA

Campanha de angariação de sangue no concelho de Cascais arrancou no dia 8, em Carcavelos 
e já passou por Cascais e irá realizar-se em São Domingos de Rana e Alcabideche. Em Carcave-
los fizeram-se 91 colheitas, Cascais 125, num total de 216 colheitas. Um caso de sucesso, mas a 
campanha vai prosseguir, Cascais solidária com o país juntou – se ao IPS (Instituto Português do 
Sangue) numa conjuntura crítica para o Serviço Nacional de Saúde. Ajudar não custa. Dê san-
gue. Faça a diferença.

COVID-19
CUCA ROSETA

A cantora Cuca Roseta decidiu levar o fado a vários hospitais do país como forma de homena-
gear os profissionais de saúde que lutam contra a COVID-19. Esta ação solidária terminou no dia 
de ontem no Hospital de Cascais.

COVID-19
PROJETO IREC - 645 CASACOS E 360 PARES DE SAPATOS

“iRec – Inovar a Reciclagem”, um projeto recentemente inaugurado que pretende promover a 
economia circular, através de um sistema de retorno para o consumidor, reintroduzindo os resí-
duos na cadeia económica como novos produtos, evitando assim o consumo de mais recursos 
naturais. Em apenas 3 semanas já foram devolvidas 12.914 embalagens, por 4.548 utilizadores 
e distribuídos 19.778 citypoints. Com a reciclagem destes materiais será possível fabricar 645 
casacos e 360 pares de sapatos com fibras recicladas.

COVID-19
CONVERSAS ONLINE SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O município de Cascais vai organizar uma série de conversas online, intituladas “Ambiente Cas-
cais Live”, sobre sustentabilidade ambiental, abordando nas primeiras edições temas tão cruciais 
como Economia Circular, Plásticos: Números de mudança e Soluções Práticas Para Uma Vida 
Sem Lixo. De participação gratuita, estes webinars irão realizar-se já a partir do dia 18 de
fevereiro, às 17h00.

COVID-19
APOIO ÀS EMPRESAS

Há mais uma ajuda económica em tempos de pandemia. Se tem uma micro ou pequena empre-
sa no setor da produção agroalimentar, artesanato ou bens para o setor primário saiba que pode 
candidatar-se a um apoio a fundo perdido no âmbito do Programa de Apoio à Produção Nacio-
nal (PAPN). As candidaturas decorrem até às 18h00 de 26 de fevereiro de 2021.

COVID-19
APP 360 CITY CASCAIS APOIA O COMÉRCIO LOCAL

Vem aí uma nova aplicação para apoiar o comércio local. A APP 360 City Cascais vai ser uma 
nova montra digital onde os comerciantes do concelho podem mostrar e vender os seus produ-
tos e serviços, ficando mais perto de todos os munícipes. 

COVID-19
RESKILL HUB - PLATAFORMA DE LIGAÇÃO ENTRE EMPRESAS, 
TRABALHADORES E EDUCADORES

Enfrentar desafios e criar respostas. O ReSkill Hub vai criar uma plataforma de interligação entre 
empresas, trabalhadores e educadores; capaz de mapear, coordenar e avaliar o processo de re-
qualificação de competências dos trabalhadores. Na primeira fase, o desafio é dirigido às empre-
sas do concelho. Participe num dos Webinars para ficar a conhecer melhor o programa, como 
participar e tirar dúvidas. +info: https://bit.ly/ReSkillHubCascais

COVID-19
REQUALIFICAÇÃO EM CARCAVELOS

Estamos a melhorar o espaço público para si. Hoje começámos a preparar o terreno para a re-
qualificação da Rua Dr. José Joaquim de Almeida, Praça da República e Rua 5 de Outubro, em 
Carcavelos. Vamos melhorar todo o espaço exterior, zonas verdes e pavimentos. Pela sua na-
tureza, a obra implica alguns constrangimentos e a retirada de quatro exemplares arbóreos de 
grande porte, que serão posteriormente substituídos por exemplares mais adequados ao espaço 
urbano. 

https://bit.ly/ReSkillHubCascais


COVID-19
OBRAS NA IGREJA DA MISERICÓRDIA

Estamos a requalificar a Igreja da Misericórdia de Cascais, uma intervenção que envolve a pre-
servação histórica do atual edificado e respetivas obras de arte, beneficiando todos os cascalen-
ses e a História do nosso concelho e criando mais espaço para o desenvolvimento do trabalho 
desta instituição em prol da comunidade.

COVID-19
NOVO SIMULADOR DE VOO EM TIRES

O Centro de Treinos de Voo do Aeroporto de Tires, em Cascais, já tem o segundo simulador de 
voo em funcionamento. Este equipamento permite o treino num Airbus A330. Inaugurado em 
junho de 20 19, o TAP Flight Training Center Cascais é o centro de excelência na formação de 
pilotos da TAP.

COVID-19
LINHA DE CASCAIS 17 ESTAÇÕES INTERVENCIONADAS

Dezassete estações da Linha de Cascais vão ser intervencionadas, pela Infraestruturas de Portu-
gal, para serem beneficiadas e melhoradas ao nível das acessibilidades.  O concurso para elabo-
ração do projeto foi lançado na última semana, avança a empresa, afirmando que o objetivo é 
que haja “mais segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores do transporte ferroviário”.  

COVID-19
CULTURA CASCAIS

Gosta de História e Património? Quer saber tudo sobre as nossas exposições e os concertos que 
se avizinham? Quer aceder aos segredos bem guardados pelo Arquivo Histórico? E porque não 
fazer uma viagem a paragens longínquas sem sair de um museu? Adora o cheiro e os segredos 
dos livros? Já se imaginou a participar numa comunidade de leitores? Ou conhecer a oferta para 
todas as idades da biblioteca mais perto da sua casa? Multimédia disponível, títulos para consul-
ta, cursos e outras iniciativas? A proposta é simples, oferecer-lhe em Cultura Cascais a informa-
ção sobre todas as áreas do nosso concelho. Um novo canal que reúne toda a informação cultu-
ral no concelho chama-se Cultura Cascais e está disponível na rede social Facebook.

COVID-19
ANO NOVO CHINÊS

O Ano do Búfalo de acordo com o horóscopo chinês começou hoje, 12 de fevereiro
Cascais junta-se à comunidade chinesa na celebração do ano-novo chinês. Entra-se, assim, no 
Ano do Búfalo, que se estende até ao dia 31 de janeiro de 2021. As celebrações desta data ocor-
rem na China, Hong Kong, Macau e Taiwan, bem como em vários países com comunidades chi-
nesas relevantes. A efeméride já conta com mais de 4 mil anos de história.  “Em Cascais não há 
estrangeiros”, refere, frequentemente, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal. Temos 
uma forte multiculturalidade e diversidade que enriquecem o ADN de Cascais, concelho com re-
sidentes de 123 nacionalidades, sendo a comunidade chinesa a sétima mais numerosa, com 1290 
representantes.  

COVID-19
GASTRONOMIA CHINESA

Hoje, 12 de fevereiro, comemora-se o Ano Novo Chinês. Para assinalar a efeméride, o Cascais 
Food Lab convidou o Chef Qing Jian Hong que confecionou ao vivo alguns pratos tradicionais 
chineses. 

COVID-19
SURF ART DISTINGUIDO COM PRÉMIO EUROPEU

O SURF.ART é um programa que envolve ativamente crianças e jovens dos 7 aos 14 anos na 
prática desportiva do Surf e no contacto com a Natureza, utilizando uma abordagem ecológica 
e a terapia pela aventura. Este projeto, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais 
e foi pioneiro no nosso país, já tinha sido reconhecido com os prémios BPI la Caixa Infância 2019 
e BPI la Caixa Infância 2020. Recentemente o SURF.ART, foi reconhecido novamente, desta vez 
com o prémio europeu #BeInclusive EU Sports Awards 2020 – Promotion social inclusion throu-
ght sport – promovido pela Comissão Europeia. A distinção foi conseguida entre 181 projetos 
concorrentes de toda a Europa. O Surf.Art já impactou 184 crianças e jovens e 553 participantes 
indiretos (professores, famílias).

https://www.facebook.com/culturacascais/


COVID-19

ARQUIVO DE COMBATE À PANDEMIA

COVID-19
HOMENAGEM À PROF. MARIA DE SOUSA

Deixou-nos a 14 de abril de 2020 vítima da Covid-19, mas o seu legado e testemunho de uma 
vida ligada ao desenvolvimento científico e à defesa da investigação em Portugal estarão sem-
pre presentes e o seu espólio doado pela própria em 2012 ao município de Cascais está à guarda 
da Casa Reynaldo dos Santos, na Parede. A Prof. Maria de Sousa foi homenageada hoje numa 
sessão online. A Homenagem a uma mulher cientista no Dia Internacional das Mulheres e Rapa-
rigas na Ciência cujo testemunho de atividade científica desenvolvida entre Inglaterra, Escócia, 
Estados Unidos e Portugal será sempre uma mais-valia para todos

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
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

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


