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PENSAR O FUTURO
Ontem a humanidade assistiu à cápsula robô “Perseverance” pousar no solo do planeta Marte. Um
facto notável que poderá dar respostas importantes à ciência e à investigação, com recolha de
amostras e procurar a eventual existência de antigos sinais de vida microbiana naquele astro, isto
num momento dramático em que ainda continuamos a braços numa luta global contra o vírus da
SarsCov2.
São sinais contraditórios neste mundo em que vivemos.
A ciência tem hoje desafios como nunca teve na história da humanidade. A população de todo o
mundo espera respostas das comunidades científicas, que de uma forma até agora nunca vista,
cooperam para encontrar uma solução para a pandemia.
O anúncio no final do ano passado das vacinas foi uma porta de esperança. A ciência fez o seu papel em tempo recorde, mas a logística de uma vacinação à escala planetária é uma operação que
nunca foi empreendida, com dificuldades nunca antes experimentadas.
Entretanto, surgem informações de avanços de medicamentos que ainda não constituem a cura,
mas que, segundo os testes preliminares, podem atenuar a mortalidade devido à COVID e a recuperação mais rápida dos infetados. É uma guerra em várias frentes, mas as batalhas mais duras
continuam a ser travadas todos os dias nos hospitais, nas unidades de saúde, nas ruas e nos lares.
É um esforço brutal ao qual todos somos chamados a dar o nosso contributo.
O processo de vacinação prossegue em vários países. Uns vão mais adiantados do que outros,
mas sem uma imunidade global, as nossas vidas não serão retomadas. E essa retoma apesar dos
esforços gigantescos dificilmente será igual à que conhecemos antes deste maldito vírus.
Há muitas interrogações ainda por responder sobre um vírus que à escala mundial já infetou mais
de 110 milhões de pessoas e já matou 2,5 milhões. Para quem ainda possa ter dúvidas sobre a dimensão desta guerra, estes números de vítimas em menos de um ano não oferecem dúvidas.
Em Portugal a dimensão é igualmente trágica, mais de 15 mil e 770 mortos, no espaço de um ano.
Uma dimensão que não pode nem deve deixar ninguém indiferente, por muito que uma certa
banalização da morte queira fazer o seu caminho. Estes números não são unidades de uma tabela,
são vidas, são famílias ceifadas, são amigos e companheiros que desaparecem e deixam um vazio.
São números maiores que as vítimas causadas pelos conflitos armados em que Portugal esteve
envolvido, ou inclusivamente pelo terrível terramoto de 1755.
Os efeitos desta pandemia nas nossas vidas e na nossa economia ainda está por quantificar. Quanto mais tempo demorarem as soluções científicas e quanto mais tempo demorar a vacinação em
massa mais tempo demorará a recuperação económica.
Se as perdas de vidas humanas são dores irrecuperáveis, as dificuldades económicas das famílias
assumem uma dimensão angustiante. Mesmo muitos setores sociais que estavam relativamente
estáveis, ou lutavam à tona de água, podem ficar em risco se a guerra contra a pandemia, nomeadamente o processo de vacinação se atrase ainda mais. De acordo com os dados do Banco
de Portugal o endividamento familiar cresceu a um nível preocupante. Segundo a mesma fonte, a
dívida , dos particulares, do setor público e empresas ascende a 745,8 mil milhões de euros, uma
média de 6,3 milhões diários.
Sair desta crise exige rigor, determinação, audácia e um esforço solidário de todos e exige de
todos o assumir de responsabilidades, porque sem vencermos a crise sanitária não venceremos a
crise económica.
Como líder da nossa comunidade é minha obrigação não ceder e não ser moldado por esta situação. Ao contrário exige, como temos feito, pensar o futuro, antecipar soluções e agir.
Os cuidados de saúde vão ser fatores determinantes na pós-pandemia. Cascais tem afetos 20
milhões de euros a intervenções estratégicas na construção e ampliação dos centros de saúde e já
investimos meio milhão de euros durante a pandemia para alargar as salas de espera dos centros
de saúde e procedemos a vários melhoramentos com vista ao bem estar dos utentes e salvaguardar o trabalho dos profissionais de saúde.
Temos em curso várias obras em vários pontos do concelho que vão beneficiar vários locais do
concelho sem esquecer obras de requalificação patrimonial, como, por exemplo, a da igreja da
Misericórdia. Ao todo temos neste momento 30 frentes de obras em simultâneo.
Preparar o futuro é desde já atender à frente social, mas não ficar por aí.
Em Cascais estamos a preparar o futuro com prioridades que visam criar massa crítica, por isso a
nossa aposta na educação é já um “ex-libris”, com a construção e requalificação de novas escolas,
com a implementação da Faculdade de Medicina e de Direito na Nova SBE.
Como é preparar o futuro investir no ambiente, renovar e requalificar bosques e parques verdes e
na economia circular combatendo a carbonização.
Cascais não é uma ilha, mas é um concelho que tem antecipado soluções, como ficou perfeitamente claro nesta terrível pandemia.
Cascais é um concelho resiliente que prepara com confiança e determinação o futuro, porque o
futuro é já hoje.
Carlos Carreiras
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ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve em diálogo direto com os munícipes na página do facebook da Câmara.
Durante a emissão foram registadas 5115 visualizações, com um alcance de 7459 pessoas, 2728
interações e 1613 comentários, reações e partilhas.

COVID-19
CENTROS DE VACINAÇÃO A FUNCIONAR

“Virão tempos em que haverá mais vacinas e em havendo mais vacinas teremos mais capacidade para responder à procura dos cidadãos”, afirmou Carlos Carreiras, ontem, no dia do recomeço da vacinação no concelho. Cascais está com “boa capacidade e está tudo está a funcionar
com grande serenidade, grande organização.Com esta capacidade instalada, Cascais tem condições. Assim haja vacinas, para vacinar toda a população em 60 ou 90 dias.

COVID-19
250 MIL EUROS DE INVESTIMENTO NOS PAVILHÕES

A transformação dos pavilhões em centros de vacinação, com recursos humanos especializados,
com computadores, redes de frio, gabinetes clínicos e salas de espera após vacinação representou um investimento de 250 mil euros.

COVID-19
CORTESIA PARA OS VACINADOS

Por cortesia e um pequeno “mimo” para os cidadãos vacinados enquanto aguardam 30 minutos
para verificar se e há reações à vacina, a Câmara fornece um pequeno lanchinho a cada cidadão.

COVID-19
JÁ FORAM VACINADOS 2 MIL PESSOAS NO CONCELHO

O segundo Centro de Vacinação anti-Covid-19 do concelho começou hoje a sua atividade. No
pavilhão do Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana foram vacinadas 250 pessoas. A
operação continua também no Centro de Vacinação de Alcabideche, onde foram vacinados
mais 200 munícipes. No total desde o início do processo já foram vacinados 2 mil munícipes.

COVID-19
20 MILHÕES DE EUROS AFETOS A PROJETOS DE SAÚDE

Já arrancaram as obras de ampliação do Centro de Saúde de São Domingos de Rana, um projeto liderado e pago pela Câmara e que incluía construção de novos centros de saúde em Cascais
e Carcavelos, para além de melhoramentos e alargamento das salas de espera que beneficiam
os utentes e os profissionais de saúde. Este projeto estratégico representa uma afetação de 20
milhões de euros para estas intervenções.

COVID-19
PARQUE URBANO DA QUINTA DA CARREIRA

Ao fim de anos de expetativa vão iniciar-se as obras no Parque Urbano da Quinta da Carreira,
com a criação de uma ampla área de espaço verde com 6 hectares.

COVID-19
RECUPERAÇÃO DOS BOSQUES

Vão ser intervencionados vários bosques do concelho. Bosque 25 de Abril, com 6600 metros
quadrados de intervenção.

COVID-19
BOSQUE ALTO DA CASTELHANA

Iniciou a requalificação de 30.057 metros quadrados desta área cuja finalização está prevista para
o início de abril.

COVID-19
RIBEIRA DO MOCHO

Iniciou-se ontem o arranque da obra da Ribeira do Mocho, norte, são 23400 metros quadrados
cuja conclusão está prevista para fim de março, início de abril.

COVID-19
30 FRENTES DE OBRA EM SIMULTÂNEO

O concelho está a intervir em várias obras estruturais, como a requalificação do Centro de Carcavelos, das Grutas do Poço Velho, novos acessos à praia da parede, novo parque de estacionamento de Matarraque, com 150 lugares, várias intervenções em associações de moradores. Um
total de 30 frentes de obras em simultâneo.

COVID-19
MAIS 148 CABAZES

Ontem, a Câmara entregou 148 cabazes de bens essenciais a associações juvenis e líderes de
sete bairros do concelho, que os vão fazer chegar a famílias carenciadas. Os cabazes foram
organizados no Centro de Apoio Logístico (C3) e são provenientes das doações deixadas nas
Casas Solidárias – que estão junto a vários supermercados de Cascais -, da Corrida Solidária de
Natal e do Mercado de Cascais. Esta é a terceira entrega de cabazes de bens essenciais que o
município, através do projeto Comunidade.

COVID-19
OBRAS NA IGREJA DA MISERICÓRDIA

As obras da Igreja da Misericórdia de Cascais, localizada bem no centro da Vila, junto à famosa
Rua Direita, já arrancaram. Além da reabilitação da igreja, todo o espaço envolvente vai ser intervencionado para dar uma nova vida ao local.
Ali vai nascer um novo largo para envolver a comunidade. Vão também ser construídos equipamentos de apoio e um espaço museológico. O projeto contempla ainda a conservação e restauro do espólio de arte pertencente à igreja.

COVID-19
TRINTA MIL REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS

Este é o número assinalado na paróquia de Cascais e que contou com a presença de inúmeros
voluntários. Serviu igualmente para agradecer e destacar as quatro cozinheiras voluntárias do
projeto solidário Cozinheiros à Mão do grupo da Paróquia de Cascais, Amigos à Mão.

COVID-19
100 MIL MÁSCARAS PARA CRIANÇAS

A empresária de Macau Emily Kuo Vong, residente em Cascais doou à Câmara esta terça-feira,
100 mil máscaras destinadas às crianças do concelho. Estas máscaras serão distribuídas por instituições do concelho e, no futuro, por escolas quando estas reabrirem.

COVID-19
TÁXIS PARA MOBILIDADE REDUZIDA

Cascais já dispõe de um serviço de táxis para pessoas com mobilidade reduzida. “Foi um processo moroso, mas finalmente conseguido” refere o vereador Nuno Piteira Lopes. Para já são três
táxis que para além do serviço normal permitem também o transporte de um passageiro com
mobilidade reduzida. Um passo importante, destacou o vereador Nuno Piteira Lopes, “para um
concelho que se quer cada vez mais inclusivo”.

COVID-19
RECOLHA DE SANGUE

Decorreu no início da semana, no Complexo Desportivo de São Domingos de Rana, em Massapés,
a terceira recolha de angariação de sangue do concelho de Cascais. No dia 23 de fevereiro a recolha será no Complexo Desportivo de Alcabideche, das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00.

COVID-19
NEUTRALIDADE CARBÓNICA

Foi aprovada a candidatura “Living Lab” de aos EEA Grants, com o objetivo de reforçar Cascais
no caminho da inovação aliada à missão Zero Carbono. Esta candidatura do projecto Cascais
Smart Pole by Nova SBE ao concurso dos EEA Grants “Implementação de projetos-piloto de
laboratórios vivos de descarbonização e mitigação às alterações climáticas”, no âmbito do programa “Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono. “Living Lab” (laboratório
vivo) que irá nascer no município pretende ser um espaço de experimentação e inovação onde
interagem várias entidades parceiras, com o intuito de fazer Cascais caminhar no sentido da inovação aliada à neutralidade carbónica.

COVID-19

ARQUIVO DE COMBATE À PANDEMIA
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
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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
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PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

