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OS PROFISSIONAIS DA MENTIRA
Faz um ano na próxima semana que se registou o primeiro caso, em Portugal do vírus da
SarsCov2.
De então para cá têm sido 12 longos meses de um combate sem tréguas e sem descanso. Tem
sido um combate penoso, uma luta que causou inúmeras baixas, de mortes e de cidadãos infetados. Em Portugal registaram-se quase 16.200 óbitos e mais de 801 mil cidadãos infetados. São
números que nos fazem pensar e, sobretudo, que nos fazem não baixar os braços e continuar a
batalhar.
Cascais, desde o início desta pandemia, assumiu um papel de destaque, sem hesitações, nem tergiversações.
Enquanto o Executivo Municipal dava a cara por um combate em prol da saúde pública e em defesa dos munícipes, da economia e do emprego local, um pequeno número de agentes políticos,
cada vez mais extremados, assumiram uma ação de demagogia populista como forma de esconderem a rejeição que a população lhes vota.
A recente inundação da baixa de Cascais deu-lhes a ilusão de recuperarem o fôlego que há muito
perderam. Foi assim com estas cheias, como foi no verão passado com o incêndio urbano. O uso
recorrente à mentira tornou-se a cartilha e a práxis destas minorias que, sem propostas concretas
para melhorar a vida das pessoas, lançam a mão à política do medo e à chantagem.
Estamos concentrados todos no combate à covid-19. Mas há outras pandemias que promovem
uma morte mais lenta do nosso tecido social e que nos desgastam muitíssimo no longo prazo.
Falo sobretudo da pandemia das alterações climáticas. Incêndios e cheias serão eventos cada vez
mais frequentes. Isso implica que tenhamos de investir cada vez mais recursos na mitigação do
risco.
Em Cascais temos feito esse investimento de limpeza das matas, florestas e ribeiras; de criação de
espaços verdes; de delimitação dos perímetros urbanos; de equipamento dos Bombeiros e Forças
de Proteção Civil.
Estes profissionais da política do medo e da chantagem emocional, trataram logo de deturpar a
realidade, sugerindo que eu teria dito que choveu mais no passado sábado do que em 19 de novembro de 1983. Não foi, isso que eu disse e quero então explicar. Como demonstram os registos
meteorológicos oficiais: nos últimos 40 anos só por uma vez se verificou uma maior pluviosidade.
Foi a 19 de novembro de 1983, com 127 litros por m2. No passado dia 20 de fevereiro registaram-se 75 litros por m2. A diferença é que, desses 75 litros por m2, 50 litros por m2 foram registados
entre as 11h e as 13h. Esta foi a mais elevada concentração que há registo. Perante estes dados e
face às informações que foram emanadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que
previam que a situação poderia agravar-se a partir das 20h00, tomámos, mais uma vez, sem
hesitações, as medidas certas. Com a competência e prontidão dos Bombeiros, da Proteção Civil,
das Forças de Segurança e com os operacionais da Cascais Ambiente e da Cascais Próxima uma
situação que poderia tornar-se grave foi mitigada. Em menos de 12 horas, a zona inundada estava
limpa e, felizmente, as previsões do IPMA não se concretizaram.
Além disso o trabalho que este executivo tem desenvolvido na limpeza das ribeiras e, sobretudo
a intervenção que efetuamos (e vamos continuar) na Ribeira das Vinhas impediu que a inundação
assumisse proporções mais dramáticas.
Mas as vozes dos mentores da desgraça não desarmaram e criticaram o despacho assinado no
domingo que criou o Fundo de Apoio aos comerciantes afetados com os estragos da cheia. Criticaram por se ter decidido de forma rápida, sem esperar por análises de gabinete, por reuniões e
mais reuniões que só teriam o efeito de atrasar os apoios e o gesto pronto de solidariedade e de
ânimo aos que já têm sofrido os terríveis efeitos de paralisação de atividade, em virtude do confinamento imposto pela pandemia.
Irei sempre decidir nos termos da lei, sem esperar. Porque em Cascais somos lutadores e resilientes. Não esperamos para ver. Agimos, para que ninguém fique para trás.
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve em direto com os munícipes de Cascais, como é hábito desde abril de
2020. Na emissão de hoje foram registadas 4.400 visualizações, 8221 pessoas alcançadas e 1995
interações.

COVID-19
NÚMEROS DA PANDEMIA

Nos últimos 14 dias registámos 630 novos casos, o que se traduz num rácio de 295 novos casos
por 100.000 habitantes e uma média diária de 45 novos infetados. Os indicadores têm vindo
a baixar, mas é preciso manter todos os cuidados para descermos ao nível de risco moderado
(máximo de 36 novos casos por dia).

COVID-19
VACINAÇÃO: VENHA À HORA MARCADA

Recebeu o contacto do Serviço Nacional de Saúde para ir tomar a vacina contra a Covid-19?
Venha só à hora marcada. Evite tempo de espera desnecessário. Traga roupa em que seja fácil
expor o braço e um agasalho, pois os pavilhões são locais frios.

COVID-19
TESTES: SOMOS TODOS POR TODOS

Com o objetivo de identificar e quebrar redes de contágio, Cascais vai testar regularmente
pessoas em situação de sem abrigo no concelho. A iniciativa decorre de uma parceria da Cruz
Vermelha Portuguesa com a Câmara Municipal de Cascais, em articulação com o Agrupamento
de Centros de Saúde de Cascais (ACES). Os testes vão ser realizados no Centro Comunitário de
Carcavelos, no Centro de Recursos da Adroana e nas instalações da Ser+.

COVID-19
A REABERTURA DEPENDE DE TODOS NÓS

A reabertura dos espaços públicos como o Paredão, praias, parques e jardins do concelho apenas permite o usufruto destes espaços por aqueles que residem nas imediações. Além disso, o
uso destes espaços implica o cumprimento das regras afixadas em diversos locais e que são: uso
de máscara, manutenção do distanciamento, não permanência demorada nos locais, evitar aglomerações, praticar exercício apenas individua. Manter estes espaços abertos depende de todos
e de cada um de nós.

COVID-19
REABERTURA DA QUINTA DO PISÃO

Com a reabertura do espaço público, a Horta Biológica da Quinta do Pisão volta a abrir para que
possa colher e levar para sua casa os melhores produtos que a terra nos pode dar.

COVID-19
CASCAIS A MELHORAR

Estamos a melhorar Cascais para si. Na próxima semana arranca a pavimentação de 15.000 m2
de vias urbanas em todo o concelho. São novos pavimentos para melhorar as seguranças e condições de circulação, trazendo melhor qualidade de vida.
Vias a pavimentar:
Av. Padre Agostinho Pereira da Silva, entre o Viaduto da A5 e a rotunda junto à Praça Fernando
Lopes Graça e entre a Rotunda do Mercado e a rotunda junto à Praça Fernando Lopes Graça;
Rua Cabo da Boa Esperança, para criar mais lugares de estacionamento;
Rua Almeida Garrett, para criar mais lugares de estacionamento.

COVID-19
VOLUNTARIADO

No próximo dia 2 de março, pelas 15 horas, participe na 2ª sessão “Voluntariado em Tempos de
Pandemia nas organizações promotoras de voluntariado” dinamizada por Paula Guimarães, Jurista e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Coração Amarelo- Delegação de
Lisboa.

COVID-19
VOLUNTÁRIOS NÃO DESISTEM

Como se faz voluntariado em tempo de pandemia? “Fazer voluntariado torna-se num vício bom”
que “muda completamente a nossa vida”, diz Paula Guimarães a formadora convidada da sessão
que decorreu nesta quarta-feira.

COVID-19
SOMOS TODOS CASCALENSES

Reforçar o sentimento de comunidade. É esse o objetivo da campanha de apelo ao recenseamento de expatriados residentes no concelho.

COVID-19
BAIRRO DOS MUSEUS FAZ 6 ANOS

O Bairro dos Museus está a celebrar seis anos. Uma data que assinalamos a nível digital por causa da pandemia. Acompanhe tudo em Cultura Cascais.

COVID-19
MÚSICA EM SUA CASA

A Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras volta a levar a música a sua casa. Este sábado, 27,
às 18h00, no canal Youtube da OCCO poderá assistir ao recital de dois compositores alemães
do período romântico: Max Bruch que com apenas 11 anos já compunha peças para serem apresentadas em público. E Felix Mendelssohn, o jovem prodígio que com apenas 20 anos arranjou e
regeu, em Berlim, uma das mais emblemáticas obras de Johann Sebastian Bach, a “Paixão segundo Mateus”. Contribuiu, assim, para que a então quase esquecida música deste compositor
voltasse a ser tocada na Alemanha e em toda a Europa. Marque já na sua agenda.

COVID-19
ESCOLAS EMPREENDEDORAS

Já conhece a Rede de Escolas Empreendedoras (NES)? É um projeto cofinanciado pelo Programa Erasmus +, liderado pela DNA Cascais, e que pretende contribuir para a promoção de uma
cultura de inovação e de uma atitude empreendedora na comunidade escolar.

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

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

