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COM A FORÇA E DETERMINAÇÃO VAMOS VENCER ESTES TEMPOS PESADOS 

Estamos a viver tempos muito pesados. O número de mortos, o número de infetados com este 
novo surto de COVID não cessa de subir. As imagens que vemos na televisão, com filas de am-
bulâncias à porta dos hospitais, os relatos dramáticos dos profissionais de saúde, os números de 
infetados e de mortos demonstram de forma brutal a dimensão catastrófica deste novo surto.
Vencer este vírus depende de todos nós. Depende da nossa responsabilidade individual, depende 
muito dos comportamentos individuais, depende da atitude responsável de cada um, no respeito 
de todos por todos.

Os nossos profissionais de saúde na primeira linha têm dado tudo por tudo, em condições inima-
gináveis para salvar vidas, por isso não é tolerável que os comportamentos de uns tantos possam 
colocar em causa este enorme esforço coletivo.

No início desta pandemia, alguns comportamentos poderiam ser admissíveis frutos de falta de 
informação, hoje não é assim, todos temos informação suficiente e por isso se no início optámos 
pela sensibilização, agora temos de optar pela penalização de comportamentos irresponsáveis 
que literalmente gozam com a saúde dos cidadãos, vilipendiam o esforço sobre-humano dos pro-
fissionais de primeira linha que combatem esta pandemia.

Recordo aqui uma frase de Winston Churchill, “nunca tantos deveram tanto a tão poucos”. Todos 
nós devemos muito a todos os profissionais de saúde! 

Nós na Câmara desde o início deste maldito vírus orientamos a nossa ação por antecipar as medi-
das de combate para evitar o pior. Por isso não posso aqui deixar passar as críticas que, uns pou-
cos mas muito ativos nas redes sociais e em certos setores cada vez mais isolados e radicalizados, 
nos fizeram por quase tudo que foram as ações da Câmara, recordo um triste  e de mau gosto 
episódio, por termos comprado um contentor frigorífico para armazenar corpos. Infelizmente, esta 
como outras medidas, tornaram-se necessárias. Tínhamos razão na altura como procuraremos 
sempre acudir a todas as situações com que se confronta a nossa comunidade. Somos o municí-
pio que a nível nacional mais investiu no combate à COVID e, posso garantir que não “pouparei” 
um cêntimo no que respeita ao combate a este vírus e para salvaguardar a saúde de todos.

Estamos a dar tudo por tudo para continuar a resolver os problemas que este novo surto nos vai 
colocar. Posso anunciar que vamos construir um hospital de campanha, em Tires, estamos a forne-
cer macas aos bombeiros para evitar que as ambulâncias dos corpos de bombeiros fiquem retidas 
muito tempo até que a maca fique disponível. Continuamos a produzir em massa as máscaras de 
proteção e não esquecemos os apoios sociais.

Com o encerramento das escolas estamos a fornecer ajuda alimentar aos alunos com maiores ne-
cessidades. Para os que cujo trabalho seja imprescindível e não tenham onde deixar os filhos mais 
pequenos temos creches a funcionar para este efeito.

Estamos a criar as condições para quando o processo de vacinação entrar em velocidade cruzeiro 
seja possível fazê-lo com garantia e celeridade no concelho de Cascais. Propusemos ao Governo 
que estude a possibilidade de produzirmos as vacinas em Cascais. Temos condições para produzir 
200 milhões de vacinas em 6 semanas, sendo necessário para isso garantir as licenças dos labora-
tórios e esta seria também uma oportunidade de recuperar a economia nacional.

Preparamos as condições de segurança para o exercício do direito de voto seja feito com seguran-
ça e para isso aumentados os locais de voto e secções de voto. Estabelecemos 7 recomendações 
para aumentar as condições de segurança nas próximas eleições, desde a recomendação de des-
fasamento de horários por grupos etários até fornecer a cada cidadão uma caneta.

Não baixaremos os braços e vamos continuar com o maior esforço e empenho na luta contra este 
maldito vírus com a determinação que sempre tivemos e com a certeza que em Cascais não dei-
xamos ninguém para trás porque somos todos por todos.

Carlos Carreiras



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras esteve hoje, fora do horário habitual em direto em diálogo com munícipes de 
Cascais, onde forneceu informações sobre este novo surto pandémico, que coloca novas e maio-
res preocupações a todos os cidadãos e aos responsáveis políticos. O presidente da Câmara não 
escondeu a gravidade da situação, face ao número de infetados e de mortes. Manteve contudo a 
determinação de não baixar os braços na luta contra este novo surto.

COVID-19
VOTO EM SEGURANÇA- 7 RECOMENDAÇÕES

Com vista a garantir que as eleições para a Presidência da República, no próximo domingo, dia 
24, a Câmara fez 7 recomendações aos cidadãos eleitores para que o seu exercício democrático 
ocorra em segurança. Propondo horários diferenciados por níveis etários, a utilização de caneta 
própria embora a Câmara coloque ao dispor de todos eleitores, uma caneta que depois poderão 
levar para casa, o uso de gel desinfetante para as mãos e o documento identificativo, a utilização 
de máscara protetora e a manutenção de distanciamento físico. Ao longo do dia haverá grupos 
de acompanhamento dos cidadãos idosos ou com mobilidade reduzida para melhor gestão das 
prioridades. Para mais detalhes consulte o site da Câmara.

COVID-19
MACAS PARA BOMBEIROS

A Câmara vai fornecer macas paro os corpos de bombeiros do concelho. O objetivo é evitar 
que as ambulâncias fiquem retidas demasiado tempo nos hospitais a aguardar que a maca que 
transportam os doentes fiquem libertas.

COVID-19
VACINAÇÃO

A vacinação no concelho de Cascais aos profissionais de saúde e nos lares de acordo com a
definição desta primeira fase vai estar concluída na próxima semana.

COVID-19
ESTACIONAMENTO GRATUITO

Nesta nova fase de recolhimento obrigatório, as nossas saídas devem restringir-se ao mínimo. 
Neste domingo, proteja-se e respeite as regras sanitárias, mas vote. A democracia também é 
uma arma contra a pandemia. O estacionamento em todo o concelho é gratuito no dia 24.

COVID-19
VOTO EM MOBILIDADE

A democracia também é uma arma contra a pandemia. Em Cascais, ninguém fica para trás. Dan-
do continuidade ao processo de voto antecipado para as Presidenciais 2021, equipas da Câmara 
de Cascais, fizeram esta semana a recolha de votos em diversos lares e domicílios de pessoas 
em confinamento.

COVID-19
ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS- APOIO ALIMENTAR
E LEITE ESCOLAR

Com o encerramento das escolas, a Câmara reativou mais duas medidas de apoio às famílias. 
Siga os links para mais informação e inscrições:

. Refeições escolares asseguradas a todos os níveis do ensino oficial
(http://bit.ly/RefeiçõesEscolares)

. Acolhimento de Crianças | Trabalhadores de Serviços Especiais (http://bit.ly/TrabServEspeciais)
Todas as informações sobre as medidas adotadas e em vigor: https://bit.ly/Medidas_em_vigor
#ninguemficaparatras #covid19



COVID-19
MAIS TESTES

A empresa biosurfit abriu uma unidade móvel de testes antigénios Covid-19, no Mercado da Vila
abriu uma unidade móvel de testes Covid-19 no . Na nova unidade de Cascais serão realizados 
tês modalidades de testagem; Teste à COVID (PCR), Teste rápido (Antigénio) e Teste Imunidade 
(serológico). Com o teste rápido, com resultados em 30 minutos.

COVID-19
ALTERAÇÃO DA PARAGEM TERMINAL DO BUSCAS ESTORIL 

Devido às novas restrições governamentais no âmbito do combate à pandemia da COVID-19, a 
partir das 21h00, a paragem terminal do busCas Estoril é a da Av. da República (junto à Cepsa). 

COVID-19
APOIO A EMPRESAS E EMPRESÁRIOS

A linha municipal especializada para apoiar empresas e empresários inserida no âmbito das
medidas adotadas em Cascais para fazer face à situação de pandemia #covid19 continua ativa. 
Se tem questões relativamente ao seu negócio, não hesite em contactar-nos!
800 203 186 – Opção 1 (assuntos covid-19) > Opção 7 - Apoio a Empresas

#dnacascais #apoioaempresas #cascais

COVID-19
RESTAURO DO ESPÓLIO DO ARQUIVO HISTÓRICO

Corria o ano de 1918. A 14 de novembro era aprovado por unanimidade um “voto de louvor às 
nossas forças da terra e mar à forma gloriosa como durante a guerra se portaram”. Este relato 
consta do Livro de Atas de Reuniões da Câmara Municipal de Cascais. Um dos 20 livros escritos 
entre 1870 e 1928, agora em fase de restauro e que integram o espólio do Arquivo Histórico ins-
talado na Casa Sommer, sendo uma fontes privilegiadas para estudar um dos períodos de maior 
desenvolvimento do concelho.

COVID-19
APOIO SÉNIOR

Com o regresso do dever de recolhimento domiciliário reativámos a Linha de Apoio Sénior. Se 
tem 65 ou mais anos e precisa de ajuda para ir à farmácia, fazer pequenas compras ou apenas se 
sente só.

COVID-19
EU LEMBRO-ME! CONVERSAS COM UM EXILADO

E se pudesse “conversar” com um exilado em Cascais, fugido da 2ª Guerra Mundial, revisitando 
as suas memórias? Não perca, dia 28 de janeiro, às 21h00, “Eu Lembro-me: Conversa com Jean-
-Claude Van Itallie” que com 4 anos refugiou-se com a sua família na Pensão Royal no Monte 
Estoril. A conversa irá decorrer na plataforma digital Zoom e necessita de inscrição. 

COVID-19
CASCAIS- O MAIOR APOIO PELA NOSSA SAÚDE

Cascais foi o município, com maior despesa efetuou, a nível nacional com as medidas de com-
bate à COVID-19. Segundo uma lista elaborada pelo Tribunal de Contas, ao todo a Câmara até 
outubro tinha gasto 20 milhões e 259 mil euros.

COVID-19
RECOLHA DE MONOS E CORTES DE JARDIM

O serviço de Recolha de Monos e Cortes de Jardim continua a funcionar. Não os abandone na 
via pública. A recolha destes resíduos é gratuita. Basta marcar com 48 horas de antecedência 
através da Linha Cascais - 800 203 186 ou da App Fix Cascais, que poderá fazer o download 
para o seu telemóvel ou utilizar através do site:
https://bit.ly/fixcascais +info: https://bit.ly/Servicos_Ambiente

#TodospeloAmbiente #TodosporCascais



COVID-19
 CIDADE DAS PROFISSÕES DE CASCAIS

Continua ao seu dispo à distância e com atendimento presencial apenas com marcação prévia. 
Tal como nos últimos meses, as atividades programadas (workshops, sessões de info, consultoria 
cv, etc. 

COVID-19
LEVE O SEU RESTAURANTE PARA CASA

Para promover a restauração local, a Câmara Municipal de Cascais está a divulgar um diretório 
online onde é possível consultar os estabelecimentos do concelho com serviços de take-away e 
entrega ao domicílio. Listados por freguesia, os restaurantes, cafés e mercearias têm indicação 
os serviços disponíveis, os modos de pagamento e entrega e informações de contacto, desde 
telefone até redes sociais. Já pode levar o seu restaurante favorito para casa e, ao mesmo tem-
po, ajudar o comércio local, que tanto está a ser afetado neste último ano. 

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
NOVAS EMPRESAS APOIADAS PELA DNA

No próximo dia 28 de janeiro, pelas 17h00, assista à Apresentação das Novas Empresas Apoia-
das pela DNA Cascais, em 2020. O evento público online conta com as empresas que usufruíram 
do apoio da DNA Cascais. para a sua criação ou ainda na fase de startup, bem como aquelas 
que estão seu ecossistema, através de soluções de incubação física e virtual. Assista na página 
de Facebook da DNA Cascais.



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


