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SÓ É DERROTADO QUEM DESISTE DE LUTAR
Manter a fé, porque o derrotado só é o que desiste de lutar! Pode parecer uma frase feita, mas
sintetiza o atual momento que todos nós como cidadãos nos encontramos.
Voltamos a um ponto onde não queríamos ter voltado. A um novo confinamento geral. Com a
mesma ou ainda maior tenacidade com que enfrentámos pela primeira vez o confinamento vamos,
de novo estar na primeira linha deste que é o combate mais difícil das nossas vidas.
Cidadãos, empresas e instituições do concelho sabem que podem contar com a Câmara de Cascais e com o seu presidente. Utilizem os meios de contato, como a Linha Cascais seja para apoio
social, de emergência, seja para obter informações sobre onde poderá levantar máscaras, seja
ainda para procurar aconselhamento com a DNA Cascais. Do outro lado estão ao vosso inteiro
dispor um conjunto de profissionais dedicados sempre a trabalhar para vos dar a melhor resposta
e encaminhar as vossas questões.
Eu como responsável pelo município vou estar muitas vezes nas ruas, ao lado dos que têm de trabalhar enquanto os restantes têm de estar em confinamento e em teletrabalho. A liderança de um
presidente da Câmara não se exerce fechado em casa. Todos temos o nosso papel na luta contra
esta pandemia. Uns estarão a debelar a transmissão do vírus ao ficarem em casa – e apelo a que
todos cumpram rigorosamente as normas do confinamento decretadas pelo Governo, pois são de
momento a melhor forma de controlar a progressão da COVID, outros porém só combatem o novo
corona vírus e as suas variantes nos seus postos de trabalho, na linha da frente municipal. Por isso
vou estar onde sempre estive desde o início deste combate, a apoiar todos os meus concidadãos
mas também para constatar no terreno o que mais podemos fazer para acabar com este pesadelo
pandémico.
Hoje de tarde estive em todos os centros de saúde do concelho a verificar os melhoramentos que
fizemos e cujas obras acabaram recentemente.
Estes são postos de combate, outras trincheiras na luta contra o vírus prestando apoio na saúde e
nas doenças não COVID e também, quando o programa de vacinação entrar numa fase mais generalizada, estarão aptos como uma fortificação avançada desse combate da vacinação, como são
outros locais, como o Centro de Congressos do Estoril, que foram reconvertidos para constituírem
áreas de testagem, de aconselhamento, de tratamento de patologias respiratórias não COVID, com
o intuito de retirar a pressão sobre o Serviço nacional de saúde.
Neste combate outra frente está aberta. É uma frente que nos diz muito. Apesar de limitados no
nosso direito de livre circulação, não podemos baixar os braços e deixar que a pandemia nos leve
a democracia. A pandemia já nos subtraiu muita coisa. Não podemos deixar que nos tire também
a liberdade que fundamenta a democracia. Hoje de manhã visitei o equipamento que vai ficar instalado no Mercado da Vila e que vai permitir que mais de 8 mil cidadãos possam votar por antecipação já no domingo dia 17. Trata-se de uma formidável operação logística, com a instalação de 17
mesas de voto, em condições de total segurança sanitária, para que a democracia possa ser praticada, mesmo debaixo destas condições
Para o dia 24 estão também criadas as condições de segurança, para o exercício democrático de
votar em eleições livres. Alargamos para o dobro as mesas de voto a, nalgumas situações criamos
mais locais de votação, e vamos aos lares para que os nossos idosos posam igualmente participar
com toda a dignidade e segurança na vida democrática tão duramente conquistada.
Por isso vote! Exerça o seu direito e dever democrático pois a democracia é uma arma contra a
pandemia.
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Voltamos a um ponto onde não queríamos ter voltado. A um novo confinamento geral, foram estas as primeiras palavras que Carlos Carreiras dirigiu aos munícipes na sessão extraordinária de
diálogo, na emissão de uma hora na página de Facebook da Câmara. Durante essa hora o presidente do município traçou o quadro de ações que a autarquia que dirige já está a desenvolver
face a esta nova fase do combate à pandemia.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL II

Durante a emissão em direto, com perguntas dos munícipes e respostas de Carlos carreiras, a
emissão teve 3936 visualizações, alcançou 4105 pessoas e registou 1092 reações, das quais 876
positivas ou muito positivas.

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL III

Enquanto durar a situação de confinamento geral, as emissões em direto com o presidente
no Facebook da Câmara voltam a ser semanais, conforme tinham sido no início do combate à
pandemia. “Volto a estar semanalmente ao vosso dispor para esclarecer dúvidas, apresentar os
nossos resultados enquanto comunidade”, sublinhou Carlos Carreiras.

COVID-19
ELEIÇÕES -OPERAÇÃO LOGÍSTICA EM LARGA ESCALA

O concelho de Cascais mobilizou perto de mil pessoas na logística das eleições presidenciais,
do próximo dia 24. Foi preciso duplicar as mesas de voto para garantir o distanciamento, formar
as equipas para irem aos lares e a casa de que está em isolamento. Para além disso, é preciso,
ainda, assegurar o voto antecipado já este domingo.

COVID-19
VOTO ANTECIPADO NO MERCADO DA VILA- COM TODA
A SEGURANÇA
Uma equipa de trabalhadores municipais reconverteu o Mercado da Vila numa assembleia de
voto, para garantir com toda a segurança que os cidadãos de Cascais possam antecipadamente,
já depois de amanhã, exercer o seu direito (e dever) de voto para elegerem o próximo presidente da República. A estrutura montada com todo rigor foi visitada na sexta-feira de manhã, foi de
novo desmontada para permitir a realização das atividades comerciais do mercado e vai ser de
novo montada para que todos os que se inscreveram possam, já no domingo votar.

COVID-19
A DEMOCRACIA É UMA ARMA CONTRA A PANDEMIA

São 8322 os cidadãos que se inscreveram para exercer antecipadamente o seu direito democrático de escolha, nas eleições presidenciais. Nas últimas eleições legislativas, os cidadãos que quiseram votar antecipadamente foram apenas 1400. Isto levou a Câmara a montar uma estrutura
que vai funcionar no Mercado da Vila, com 17 mesas de voto, com áreas de circulação definidas,
com sinalética para o espaçamento, meios de higienização e com voluntários para fornecerem
máscaras aos que eventualmente não tenham trazido, assim como a oferta de uma esferográfica- uma vez que cada cidadão deverá utilizar a sua caneta para votar.

COVID-19
VOTO NAS PRISÕES

Os reclusos dos estabelecimentos prisionais existentes no concelho, Linhó e Tires já votaram.

COVID-19
VOTO NOS LARES E EM CONFINAMENTO

Na próxima semana está marcada uma operação que permita a todos aqueles que estejam inscritos possam exercer o seu direito e dever cívico Para as pessoas em confinamento decretado
pelas autoridades de saúde pública, podem ainda fazer a sua inscrição até dia 17 de janeiro, para
que o seu voto possa ser recolhido em casa, e em total segurança, pelas equipas responsáveis
do Ministério da Administração Interna.

COVID-19
RECICLAR DÁ PRÉMIOS

Em Cascais já pode ganhar a reciclar.
Já se encontram em funcionamento 10 máquinas de reciclagem de embalagens de bebidas (vidro, alumínio e plástico) disponíveis em todo o concelho, em superfícies comerciais. Ao reciclar
nestes equipamentos estará a ganhar pontos CityPoints Cascais, que poderá trocar por prémios
ou experiências.

COVID-19
20,3 MILHÕES PELA SAÚDE DOS CASCALENSES

Cascais lidera a lista dos municípios que mais verbas disponibilizaram no combate à pandemia.
De acordo com uma tabela elaborada pelo Tribunal de Contas (TdC), a autarquia liderada por
Carlos Carreiras gastou cerca de 20,3 milhões de euros, seguida por Lisboa. Em décimo lugar
surge o Porto. Carlos carreiras sublinhou que” não deixaremos de investir o que for necessário
para a defesa da saúde dos cascalenses”.

COVID-19
CARTÃO SOLIDÁRIO JÁ ESTÁ A SER DISTRIBUÍDO

Famílias carenciadas recebem cartão que vale 70 ou 100 euros em bens alimentares. Esta iniciativa inédita da Câmara irá apoiar os que, nesta fase crítica tenham necessidades alimentares,
conta com vários parceiros, é dinamizada pelas juntas de freguesia que recebem as candidaturas, validam e atribuem os cartões que dão acesso aos bens alimentares adquiridos pelas famílias que integram o primeiro e segundo escalão do IRS e que não beneficiam de outros apoios.
Os bens podem ser adquiridos nos espaços comerciais parceiros da iniciativa.

COVID-19
CORRIDA SOLIDÁRIA- 28 MIL EUROS DE BENS ALIMENTARES

A corrida de Natal em Cascais, organizada pela câmara em parceria com o CCD cascais, a HMS
Sports , o Lidl e o Aldi, com um valor de inscrição de 5 euros que foi replicado pela autarquia e
revertido para a aquisição de bens alimentares. No total inscreveram-se 1480 pessoas e foram
angariados 28.800€ (7400€ do valor das inscrições + 7400€ doados pela autarquia + 7000€ do
Aldi + 7000€ do Lidl). Frederico Nunes, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Cascais,
considera o balanço da Corrida de Natal “muito positivo.”

COVID-19
CABAZES SAUDÁVEIS A CADA 15 DIAS

Reconhecer o risco, e o trabalho, dos trabalhadores municipais que estiveram expostos ao vírus
desde o momento zero da pandemia.
É esse objetivo da entrega de cabazes saudáveis, composto por produtos adquiridos aos
produtores saloios de Cascais, aos trabalhadores do universo municipal que não deixaram de
fazer trabalho presencial durante os três primeiros meses de confinamento geral.
A medida, simbólica, de valorização de recursos humanos, durará 3 meses e passa por duas
entregas por mês a cada trabalhador.

COVID-19
ANA PAULA SOUSA UVA PROFISSIONAL DO ANO EM CASCAIS

Carlos Carreiras elogiou Ana Paula Sousa Uva pelo trabalho na área de saúde pública, num ano
particularmente difícil, devido à pandemia da Covid19. O Rotary Club Cascais Estoril distinguiu
a médica de Saúde Pública e membro da Autoridade Municipal de Saúde de Cascais, Ana Paula
Sousa Uva, como a Profissional do Ano 2020/2021 que mais se destacou no concelho. Carlos
Carreiras, elogiou Ana Paula Sousa Uva e a equipa de profissionais que lidera por todo o trabalho desempenhado na área de saúde pública num ano particularmente difícil devido à pandemia
da Covid19.

COVID-19
CASCAIS CRIA PLATAFORMA COM TODOS OS RESTAURANTES

Com o novo confinamento geral os restaurantes estarão fechados agravando a já difícil situação
económica de muitos deles. A Câmara de Cascais quer continuar a promover os negócios locais
e por isso juntou todos os espaços que fazem take-away e delivery na localidade. “Embora não
possa ir ao restaurante, Cascais está a fazer tudo para levar o seu restaurante até sua casa. Desfrute dos sabores de que tanto gosta, no conforto do seu lar. Desta forma, está também a ajudar
o comércio local do concelho” para esse fim criou uma plataforma digital com todos os restaurantes aderentes.

COVID-19
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO DE CASCAIS LIGADO EM REDE

Gostaria de seguir a Rota das Villas Romanas, partindo de Cascais e passando por todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa? A partir de hoje isso já é possível. Através do projeto
Lisboa Romana e do site www.lisboaromana.pt. O património Arquelógico de Cascais, no que se
refere aos vestígios romanos passa a estar ligado em rede com os restantes minicípios envolvidos na iniciativa.

COVID-19
GESTÃO DA MOBILIDADE

Termina amanhã o prazo de submissão de apresentações para a 24 ª edição da ECOMM – Conferência Europeia sobre Gestão de Mobilidade, que tem lugar entre os dias 16 e 18 de Junho, no
Centro de Congressos do Estoril. A necessidade de acelerar a mudança para a mobilidade sustentável é o tema principal deste evento internacional, que volta a escolher Cascais como palco.

COVID-19
CITY MAYORS FOUNDATION NOMEIA CASCAIS

Carlos Carreiras foi nomeado pela “The City Mayors Foundation” para o prémio de World Mayor
2020/21, numa “short list” que integra nomes de autarcas de 38 países. A “The City Mayors
Foundation” é uma fundação privada que organiza a atribuição destes prémios desde 2004.
Nesta edição foram escolhidos os autarcas, que durante a pandemia causada pela COVID-19 têm
demonstrado “uma liderança notável” contribuindo para que as suas cidades se tornem mais
resilientes do ponto de vista económico, social e ambiental.”

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

TUDO SOBRE PROTOCOLO DE VACINAÇÃO
P&R VACINAÇÃO LOCAL
P: Que protocolo é este?
R: Vem dar apoio ao SNS na administração do Programa de Vacinação gratuita contra a gripe
sazonal para seniores (pessoas com 65 e mais anos) e doentes crónicos. A Câmara Municipal
de Cascais, Farmácias do Concelho e Associação Dignitude associaram-se para garantir que
a administração da vacina (habitualmente paga fora do SNS) seja gratuita para seniores
residentes no concelho. Desta forma alivia-se a pressão sobre os Centros de Saúde ou Unidades
de Saúde Familiar, especialmente sobrecarregados por causa da pandemia.
P: Onde posso ser vacinado(A)?

R: No Centro de Saúde onde está inscrito(a) ou nas farmácias. Esta vacinação implica
disponibilidade de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Junto dos Centros de Saúde e a
pedido do ACES Cascais, a vacinação poderá decorrer no Covid-Bus que, neste caso, funciona
como posto avançado de vacinação ao serviço da unidade de saúde. Ao abrigo do Programa
de Vacinação Local, o ato de vacinação nas 42 farmácias do concelho é gratuito para os
munícipes com 65 anos e mais, desde que haja vacina para administrar. Deve ser feita reserva
prévia. O custo de 2,5€ é suportado pela CM Cascais (90%) e pela Associação Dignitude (10%).

P: Onde podem vacinar-se?
R: Numa das 42 farmácias de Cascais (todas se associaram) - por marcação nas farmácias
da área de residência - e no Covid-Bus da Câmara Municipal de Cascais que vai circular por
todas as freguesias a reforçar a vacinação em articulação com o ACES Cascais. Aconselha-se
o munícipe a escolher uma farmácia da sua área de residência e que façam a marcação. No
Covid-Bus, o munícipe deverá tirar uma senha e aguardar a sua vez.

P: Quanto paga a CMC?
R: A vacina contra a gripe sazonal é gratuita para seniores. Porém, a administração só é gratuita
nos Centros de Saúde ou Unidades de Saúde Familiar. Nas farmácias tem habitualmente um
custo de 2.5€. Com o presente protocolo, a Associação Dignitude assegura10%, a CMC os
restantes 90% para que a vacina não tenha qualquer custo.

P: Qual é o valor global do protocolo?
R: 25 mil euros.
P: Porquê? Mais uma resposta municipal para aliviar os centros de saúde, os hospitais e o SNS.
R: Mais uma resposta para vencer a covid.
NOTA: STOCK DE VACINAS ESGOTADO. AGUARDA NOVA ENTREGA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

FAQ’S em atualização em cascais.pt

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
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

