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AS VIDAS NÃO SÃO ESTATÍSTICAS

Já é quase um lugar-comum, mas é importante que todos nós interiorizemos que o momento é 
muito grave. Os números são catastróficos, mas estes números não são apenas dados estatísticos, 
são vidas. Como ontem salientou o senhor presidente da República, numa situação como esta é 
muito perigosa a insensibilidade perante a vida e perante a morte.

Perante esta realidade todos nós e cada um por si tem de assumir comportamentos responsáveis 
e sobretudo proteger-se, porque ao proteger-se está também a proteger os outros.

Os números que todos os dias desfilam perante a nossa quase incredulidade, não são apenas 
números, são pessoas, são cidadãos, são famílias, são os nossos avós, os nossos pais, os nossos 
filhos, os nossos amigos e familiares que vêm a vida ceifada, a família destruída, pais, filhos e pa-
rentes que ficam sem os seus entre queridos, os menos jovens que nos criaram, protegeram e nos 
acarinharam e os que deixam de estar no convívio dos seus agregados e deixam de ser o apoio e 
o sustento de inúmeros seres humanos.

A comparação pode ser esdruxula, mas nos 14 anos de Guerra Colonial morreram menos portu-
gueses dos que já morreram em menos de um ano desta horrível pandemia.

Além disso, os melhores de nós- os médicos, os enfermeiros, os assistentes todos os profissionais 
de saúde, os bombeiros e as forças de segurança que, em condições infra-humanas estão dar mais 
do que humanamente é possível, sem voltar a cara, sem baixar os braços neste combate desigual 
contra um vírus que não escolhe nem idades, nem extratos sociais e ataca de forma insidiosa, mu-
lheres, jovens, homens e idosos.

Por isso não os podemos atraiçoar. Não podemos com o comportamento de alguns, de pequenas 
minorias pretender negar o que está à vista de todos e que a todos diz respeito.
O nosso contributo individual é fundamental para vencer este maldito vírus.

Perguntam-me muitas vezes quando é que isto acaba? Quando poderemos voltar à normalidade 
das nossas vidas? Quando poderemos voltar ao convívio fraterno com os nossos familiares, com 
os nossos amigos com os nossos cidadãos? Quando poderemos começar outra luta importan-
te que é recompor a nossa economia e as nossas empresas? No fundo quando poderemos viver 
como cidadãos?

A resposta está também está em cada um de nós. Quanto mais depressa soubermos acautelarmo-
-nos mais depressa venceremos o SarsCov 2.

O processo de vacinação vai ser longo e só quando a esmagadora maioria da população estiver 
vacinada poderemos voltar a respirar a normalidade, mas até lá e mesmo depois disso temos de 
nos proteger para proteger todos nós.

Nós os portugueses somos um povo fantástico. As últimas eleições presidenciais, nas condições 
extraordinárias que se realizaram foram uma afirmação da capacidade de resiliência e de civismo 
dos portugueses.

É esse espírito que desde o início os cascalenses, na sua esmagadora maioria têm demonstrado. 
Temos de continuar esta luta, com civismo, paciência e resiliência para levarmos de vencida o 
COVID que inferniza as nossas vidas, causa mortes e está a destruir a nossa economia e o nosso 
modo de vida.

Em Cascais não viramos as costas e jamais baixaremos os braços. Continuamos como no primeiro 
dia, mesmo perante novas e inimagináveis dificuldades em todas frentes a antecipar soluções para 
enfrentar as situações que se avizinham no horizonte.

Estamos a trabalhar para continuar a proteger os que nos protegem. Vamos, já a partir de segun-
da-feira testar os bombeiros, estamos a preparar 4 pavilhões para quando as vacinas começarem 
a alcançar grande parte dos nossos concidadãos, Cascais esteja preparada e afinada para respon-
der ao desafio gigantesco, em termos logísticos que essa operação representa.

Esta semana em conjunto com a administração do Hospital de Cascais garantimos o stock de oxi-
génio naquela unidade de saúde para evitar situações, como as que verificaram noutras unidades 
e que ocasionou um fluxo de doentes a outros hospitais e uma procissão de ambulâncias junto do 
Hospital de Santa Maria e transferências de doentes.

Vamos alargar o âmbito do programa de máscaras acessíveis; 20 máscaras cirúrgicas por sema-
na para cada cidadão e agora também iremos disponibilizar máscaras com um grau de proteção 
maior, a FFP2, pelas IPSS’s e as associações integrantes deste programa a preços muito mais
baixos dos que praticados pelo mercado, 3 euros por cinco máscaras.

Só perde quem desiste de lutar. Nós não perderemos porque jamais desistiremos, jamais
viraremos as costas à nossa comunidade, jamais deixaremos alguém para trás.

É por isso que vos peço com veemência.

PROTEJAM-SE… PROTEJAM-SE… PROTEJAM-SE… e PROTEJAM-SE!

Carlos Carreiras



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Nos duríssimos tempos desta pandemia, Carlos Carreiras votou ao diálogo com todos cascalen-
ses. Através da página do Facebook durante mais de uma hora o presidente do município trans-
mitiu informações, dialogou e respondeu às perguntas. Durante o direto desta emissão foram 
registadas 6.126 visualizações, com um alcance de 11.852 pessoas e 2179 interações.

COVID-19
MÁSCARAS FFP2 DISPONÍVEIS EM CASCAIS

A Câmara vai disponibilizar aos munícipes máscaras FFP2 de proteção contra o vírus da CO-
VID-19. Esta decisão tem já no próximo dia 1 de fevereiro e insere-se no programa, “Máscaras 
Acessíveis”. As IPSS’s (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e as associações inte-
grantes deste programa vão receber da Câmara de Cascais os equipamentos deste tipo, com um 
grau de proteção superior, que depois disponibilizam 5 máscaras FFP2, por semana a cada cida-
dão que viva, trabalhe ou estude no concelho, a troco de uma contribuição simbólica de 3 euros 
por cada lote de cinco máscaras.

COVID-19
20 MÁSCARAS CIRÚRGICAS POR CADA MUNÍCIPE

Face ao agravar da situação pandémica, o município de Cascais aconselha também o reforço 
da utilização das máscaras cirúrgicas, nomeadamente uma maior renovação da utilização des-
tes equipamentos descartáveis e até a utilização de duas máscaras sobrepostas. Nesse sentido 
e para além da disponibilização de máscaras do tipo FFP2, o município de Cascais vai manter a 
distribuição gratuita das máscaras descartáveis (azuis e produzidas pela Câmara), mas passando 
de 10 para 20 por semana a cada munícipe.

COVID-19
CÂMARA E HOSPITAL DE CASCAIS COOPERAM E GARANTEM 
STOCKS DE OXIGÉNIO

A Câmara e a Administração do Hospital de Cascais garantiram junto de grandes fornecedores, 
um stock de segurança de garrafas de oxigénio. Esta semana, para além do abastecimento regu-
lar ao hospital surgiu, desta cooperação, a primeira entrega de garrafas de oxigénio adicionais, 
com um total de 15 garrafas de 50L. Nos próximos dias, esta entrega será complementada com 
outras de dimensão semelhante, garantindo assim apoio à rede estrutural de gases do hospital 
que, face às recentes notícias, reforça segurança à prestação de cuidados desta unidade
hospitalar.

COVID-19
HÁ 37 NOVAS EMPRESAS APOIADAS PELA DNA CASCAIS

São 37 novas empresas criadas num ano tão difícil como 2020 o que representa 169 novos
postos de trabalho com um investimento de 2 milhões e 300 mil euros segundo revelou Nuno
Piteira Lopes, vereador da autarquia e presidente do Conselho de Administração da DNA
Cascais, na apresentação digital das novas empresas. Comércio e Serviços; Empreendedorismo 
Social; Alimentar/Restauração; Saúde e Bem-estar; Energia, Mar e Ambiente, Turismo e TIC são 
as áreas de atuação destas novas empresas que agora contam com o apoio da agência DNA.

COVID-19
AULAS ONLINE A PARTIR DE 8 DE FEVEREIRO

As atividades letivas serão retomadas a partir do dia 8 de fevereiro, em regime não presencial. 
Até 5 de fevereiro de 2021 mantém-se a suspensão das atividades educativas e letivas dos es-
tabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.

COVID-19
COMPLEXO SOCIAL DO CRID VAI BENEFICIAR
MAIS DE 200 PESSOAS

As obras das 2ª e 3ª fases do Complexo Social Integrado do CRID avançam em bom ritmo. O 
presidente, Carlos Carreiras visitou esta semana em curso. “Apesar da pandemia foi meu com-
promisso não travar nenhum investimento no concelho, quer na área social, quer nas áreas da 
educação e da saúde” afirmou o presidente. Uma creche pré-escolar, um lar de idosos, um cen-
tro de dia e um serviço de apoio domiciliário são algumas dessas valências que irá permitir ao 
CRID ajudar e beneficiar mais de 200 pessoas. O município de Cascais já investiu 2.160.000,0€ 
no Complexo Social do CRID.



COVID-19
UNIR COMPETÊNCIAS; PREPARAR O FUTURO

Desenvolvida pela Nova SBE em parceria com a agência Cascais Invest e a Câmara a plataforma 
ReSkill Hub Cascais é a forma encontrada para enfrentar desafios e criar respostas face à requa-
lificação profissional cada vez mais necessária em Portugal. Cascais propõe-se assim a criar esta 
plataforma de interligação entre empresas, trabalhadores e educadores; capaz de mapear, coor-
denar e avaliar o processo de requalificação de competências dos trabalhadores. O projeto-pilo-
to irá arrancar em Cascais mas poderá estender-se a nível nacional.

COVID-19
EUROPEAN INNOVATION ACADEMY DE VOLTA A CASCAIS

A European Innovation Academy, evento anual, reconhecido pela qualidade da Educação na 
área do empreendedorismo tecnológico, volta a Cascais, entre os dias 11 e 30 de julho de 2021. 
Este ano o evento poderá ficar sujeito a constrangimentos, decorrentes da pandemia, mas no 
seu programa, com duração de três semanas, vão reunir-se estudantes de vários países com o 
intuito de criarem a sua própria startup.

COVID-19
DISTRIBUIÇÃO DE BENS ALIMENTARES

A Câmara procedeu ontem à entrega de cabazes alimentares em vários bairros sociais do con-
celho de Cascais. O presidente, Carlos Carreiras e o vereador Frederico Nunes, procederam à 
distribuição de bens alimentares diferenciados a várias famílias com mais necessidades, agrava-
das pela situação de pandemia que o país atravessa. “Passamos por várias associações juvenis 
do nosso concelho, que tem sido nossas parceiras na distribuição de alimentos a famílias com 
necessidades, no Bairro do Fim do Mundo, em Alcoitão, na Cruz Vermelha e na Adroana, onde 
procedemos à distribuição de alimentos a diversos agregados familiares que, neste momento, 
atravessam maiores dificuldades”, afirmou o Vereador Frederico Nunes.

COVID-19
CORRIDA DE NATAL ENTREGA MAIS 7 MIL EUROS
EM BENS ALIMENTARES

As consequências da “Cascais Corrida de Natal”, que decorreu em dezembro de forma virtual, 
ainda se fazem sentir. O Lidl, parceiro do evento, entregou esta quinta-feira no Centro Logístico 
(C3) produtos alimentares no valor de sete mil euros. Depois do Aldi ter feito o mesmo no início 
do mês, chegou a vez do Lidl que optou por dividir parte dos sete mil euros em bens alimenta-
res e outra parte em vales de 50 e 100 euros que famílias carenciadas do concelho vão poder 
utilizar nas suas lojas. 

COVID-19
DESRESPEITO PELA DETERMINAÇÃO DE CONFINAMENTO

A Polícia Marítima de Cascais levantou ontem à tarde 7 autos de notícia a surfistas apanhados a 
desrespeitarem a ordem de interdição de uso de praias.

COVID-19
TESTEMUNHOS DA PRIMEIRA LINHA

O hospital atingiu a lotação máxima de camas disponíveis para receber pacientes com covid-19 
em estado grave. Ana Isabel Pedroso, internista e intensivista a trabalhar no Hospital de Cascais. 
“Sou daquelas pessoas: choro, durmo e no dia a seguir estou nova, vamos lá outra vez com força.”

COVID-19
ATENDIMENTO MUNICIPAL

Continuamos a trabalhar para si. Contacte-nos pelos canais online ou pela Linha Cascais
800 203 186, chamada gratuita, de 2.ª a 6.ª das 9h00 às 18h00.

Loja Online: cascais.pt/servicos
Email de contacto: atendimento.municipal@cm-cascais.pt

COVID-19
EQUIPAR O SETOR SOCIAL

Prosseguiu hoje mais uma entrega regular de equipamentos de proteção individual ao nos-
so sector social. Estes são os números dos equipamentos que entregamos as nossas Institui-
ções para sua autoproteção desde março 2020. Foram efetuadas 14 entregas a 70 instituições: 
226.370 máscaras, 162.350 luvas, 121.950 batas, 3.954 álcool gel, 405 viseiras.

https://www.cascais.pt/servicos
http://atendimento.municipal@cm-cascais.pt


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


