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PREPARAR O FUTURO
Há um ano que lutamos contra a COVID-19. No mundo, em Portugal e em Cascais, todos nós
vivemos há um ano uma situação que em anos transatos seria inimaginável. Tem sido um ano
duro, de uma luta constante contra a morte e pela vida. Uma luta que expôs as nossas fragilidades,
que destapou as injustiças, uma luta que nos prende nas 24 horas por dia, nos 7 dias da semana
a uma realidade que nos cansa, e que ameaça de uma forma difícil o nosso modo de vida, a
começar pelas relações com os nossos ente queridos, que afasta famílias, que impede o abraço
fraterno entre humanos.
Neste ano em que Cascais e os cascalenses têm demonstrado uma extraordinária capacidade
de resiliência, o meu primeiro pensamento vai para os que mais têm sofrido com a pandemia: os
doentes e familiares dos que não sobreviveram; os médicos,
profissionais de saúde e todos os trabalhadores da linha da frente, das forças de segurança
aos bombeiros, passando por todos os que não deixaram de manter as vilas e as cidades a
funcionar, mais expostos do que quaisquer outros; os que contraíram o vírus, muitos dos quais
vão viver demasiado tempo com os efeitos de longo prazo da doença; e, por último, as famílias e
comunidades que perderam alguns dos seus mais queridos.
As datas são habitualmente momentos de reflexão em que olhamos para trás e traçamos planos,
objetivos e estratégias para o futuro.
Neste momento não podemos deixar de fazer o mesmo. Não com uma visão de “coitadinhos”,
mas com uma visão de resistentes. Estamos na luta, vamos continuar na luta e não baixamos os
braços neste combate ao maldito vírus. Estamos nesta luta que é a luta de todos nós enquanto
comunidade de mulheres e homens livres, cuja aspiração é por uma vida melhor, por futuro mais
justo, mais solidário e mais sustentável porque é essa a herança que queremos deixar para os
nossos filhos, nossos netos e para as gerações vindouras.
Este SarsCov2 veio mostrar que daqui para a frente, para o futuro imediato, as nossas vidas serão
diferentes. Creio que não voltaremos às nossas vidas como foram antes da pandemia.
Entendemos coletivamente que a saúde e a solidariedade social serão fatores determinantes na
vida das comunidades e, portanto, devem ser objeto da nossa intervenção cívica e política.
A extraordinária capacidade de resposta do mundo científico, na descoberta de uma vacina é
algo que no tropel desta luta ainda não assinalámos devidamente. Pela primeira vez na História
da humanidade a Ciência, os cientistas de todo mundo cooperaram para a descoberta em
tempo recorde para uma vacina que, consoante as vozes mais conscientes afirmam que poderão
tornar esta e outras pandemias “geríveis”. E é esta uma realidade que doravante temos de
equacionar; saber viver com situações limite em termos sanitários que nos são impostas por um
mundo avançado em termos tecnológicos e que, paradoxalmente, nos torna vulneráveis à rápida
progressão de epidemias.
Para além disso a sustentabilidade da vida no planeta Terra também tem de ser equacionada
de forma frontal e rápida, sem os extremismos dos profissionais do alarme, que escondem uma
agenda reacionária travestida de um “eco-socialismo” que é contrária a todo o progresso e,
de outro lado, os negacionistas que negam as evidências e querem prosseguir uma política de
destruição em nome de um lucro de alguns.
A luta contra as alterações climáticas e a descarbonização têm de estar no nosso pensamento se
queremos continuar a viver neste planeta.
O que esta pandemia demonstrou é que as sociedades devem unir-se no respeito pelas suas
diferenças num combate sério e por assegurar que as comunidades locais têm um papel
determinante neste futuro. As comunidades locais e o estado local têm um papel determinante na
definição de políticas sagazes, de solidariedade com imaginação para enfrentar os problemas e
sobretudo com políticas de inclusão e proximidade.
Em Cascais não esperamos que aconteça. Em Cascais agimos e preparamos o futuro, com as
lições do passado.
Fala-se muito do plano de desconfinamento. Cascais não tem pistas sobre o que está a ser
preparado pelo Governo. Mas como não somos de esperar de braços cruzados, trabalhamos num
plano de desconfinamento local, em complemento ao nacional.
Apoiados pelo melhor conhecimento científico, o nosso plano local correrá em quatro eixos
críticos. A saber: 1) testagem massiva, para mais rapidamente identificar os casos positivos e a
incidência das novas estirpes; 2) reforço das equipas de rastreamento, para quebrar as cadeias
de transmissão em horas; 3) aumento da capacidade de isolamento, para contenção imediata do
vírus; 4) constituição de grupos técnicos que façam o estudo aprofundado da população infetada
para reunir o máximo de informação possível.
Como complemento ao nosso plano local de desconfinamento, e numa estratégia de longo prazo,
estamos a calibrar todo o nosso Sistema Local de Saúde para a realidade médica pós pandemia,
com investimentos que ascendem a 20 milhões de euros em novas unidades de saúde, com a
preparação do sistema para acomodar os milhares de portugueses que vão sofrer os efeitos da
pandemia durante meses ou anos.
O país está à procura de um plano de saída do confinamento. Isso é necessário mas insuficiente.
Do que o país precisa mesmo é de um plano que desconfine, para décadas e não para meses, a
nossa economia, o potencial das nossas empresas e o talento dos nossos cidadãos.
Em Cascais estamos a dar o nosso contributo para construir uma comunidade na senda do nosso
ADN; uma pluralidade de cidadãos, onde não há estrangeiros, onde ninguém fica para trás e onde
somos todos por todos.
Em Cascais preparamos o futuro, porque o futuro é já aqui.
Carlos Carreiras

COVID-19

ESTA SEMANA

COVID-19
CASCAIS NO NÍVEL DE RISCO MODERADO

Desde o dia 1 de março de 2021. Cascais baixou nível para “Risco Moderado”. Com uma média
de 240 infetados por 100.000 habitantes, o presidente da Câmara Municipal de Cascais ao
anunciar estes números apelou à população que não facilite, estabelecendo um novo objetivo: “Reduzir para metade este número”. O concelho passou de um pico de quase 2000 casos
acumulados por semana em Janeiro para uma incidência de 140 casos nos últimos 7 dias.

COVID-19
CENTROS DE VACINAÇÃO

Cascais ultrapassou esta semana o número de 10 mil pessoas com pelo menos uma das doses
tomadas. O presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo visitou os centros de vacinação do concelho considerados por especialistas e utentes como de grande qualidade. Carlos Carreiras
considerou que o mérito se deve à equipa pluridisciplinar da Câmara Municipal de Cascais, da
Saúde Pública e do Instituto Kaizen “que do nada criaram centros de grande qualidade”.

COVID-19
AGENDAMENTO DA VACINAÇÃO PASSA
A SER FEITO PELA CÂMARA

A Câmara de Cascais passa, a partir de segunda-feira, a fazer as chamadas para os cidadãos
escolhidos pela saúde pública para serem vacinados. Carlos Carreiras deixou entretanto o
aviso: ”a Câmara não define grupos de risco; a Câmara não escolhe as pessoas; a Câmara não
escolhe a quantidade de vacinas que vai receber. A única coisa que a Câmara vai fazer, por
pedido e em apoio à Saúde Pública, é chamar as pessoas para os centros de vacinação para
impedir que se repitam situações como as da semana passada em que um elevado número de
idosos se concentrou à mesma hora, causando transtorno a muitos.”

COVID-19
VACINAÇÃO: CHEGUE À HORA MARCADA

Carlos Carreiras alertou uma vez mais que “não vale a pena ir mais cedo para a vacinação e
provocar aglomeração à porta dos Centros”. As pessoas contactadas deverão chegar à hora
marcada. Ainda assim, para prevenir, a CM Cascais criou já uma sala de pré-registo, para impedir que quem ainda assim chegue antes do tempo tenha de aguardar na rua.

COVID-19
VACINAÇÃO NÚMEROS DIÁRIOS E TRANSPORTE

A partir de abril, com a chegada de mais vacinas a Portugal e consequentemente a Cascais,
o número de vacinados será ainda superior, pelo que a Câmara Municipal já tem agilizados
meios para garantir uma comunicação diária dos níveis de imunização, bem como transporte
para munícipes que tenham dificuldade em deslocar-se aos centros de vacinação.

COVID-19
PÁSCOA SOLIDÁRIA

Este ano a Páscoa será diferente: em Cascais juntámos o desporto e a solidariedade. De 27 de
março a 6 de abril corra ou caminhe ajudando a comunidade. + info: https://bit.ly/30dMY7t

COVID-19
EDIÇÃO DO “C”

Nesta edição do C pode ler o que Cascais fez para combater a pandemia da Covid-19 durante um ano, em termos sanitários e de apoios à economia do concelho, sob ao propósito do
presidente, Carlos Carreiras, segundo a qual “Cascais não poupará um cêntimo no combate
à pandemia”. O Município não descurou a Educação, muito afetada pelo ensino à distância.
Nesta edição do “C” é feito o retrato completo da pandemia no concelho e divulgada a cronologia das principais medidas adotadas, avaliadas em 25 milhões de euros e ainda os relatórios
e evolução epidemiológica por freguesia.

COVID-19
TESTES A CIDADÃOS SEM-ABRIGO

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

COVID-19
SUBSTITUIÇÃO DE CANDEEIROS NA VIA PÚBLICA

Estão a ser substituídos 49 colunas dos postes de iluminação pública na Av. Dom Carlos I e
Passeio D. Luis. Estas colunas têm mais de 40 anos e são parte património de Cascais, mas
estão profundamente desgastadas, algumas delas com a integridade em causa, por mais de 4
décadas de exposição ao ar marítimo. A Câmara vai recuperar as bases tradicionais e colocá-las em futuras intervenções.

COVID-19
PASSADEIRAS INTELIGENTES

Com o objetivo de aumentar a segurança da circulação e travessia pedonal para todos
os cidadãos, a Câmara instalou mais de 30 “passadeiras inteligentes”, um investimento de
150 mil euros. As passadeiras vão funcionar durante 24h e contam com dois modos de ação:
o alerta da existência de peões (através de um sinal luminoso intermitente) e a deteção dos
mesmos no inicio e fim da sua travessia, avisando os condutores da mesma através da iluminação continua da passadeira. As passadeiras inteligentes já estão em funcionamento na Rua
de Cascais, em Alcabideche; na Avenida 25 de Abril, em Cascais; na Rua do Viveiro, no Estoril;
na Rua José Elias Garcia, na Parede; e na Avenida Amália Rodrigues e na Estrada Principal do
Arneiro, em São Domingos de Rana. Está prevista a instalação de mais passadeiras em todas
as freguesias do concelho.

COVID-19
EUROPEAN CITY FACILITY

O município de Cascais foi o projeto português vencedor da iniciativa European City Facility (EUCF). Promovida em Portugal pela OesteSustentável (Agência Regional de Energia do
Oeste) e RNAE (Rede Nacional de Agências de Energia e Ambiente), a EUCF vai financiar o
município com com 60 mil euros para que desenvolva um conceito de investimento para um
programa inovador de comunidades de energia para todo o concelho. O consórcio da EUCF
é constituído pela FEDARENE (Federação Europeia de Agências e Regiões para a Energia e o
Ambiente), a Energy Cities, a Climate Alliance, a Adelphi e a Enviros, lê-se no comunicado da
OesteSustentável.

COVID-19
GRUTAS DO POÇO VELHO

Aqui nasceu Cascais. As Grutas do Poço Velho vão ser devolvidas à população. Uma ação
possível na sequência de duas intervenções de beneficiação, uma dos espaços exteriores que
arrancou esta semana e outra, para criação de “um circuito de visitação no interior, que com
segurança, vai permitir a todos interpretarem e conhecerem o local onde Cascais nasceu. A
requalificação dos espaços exteriores, que vai durar cerca de 45 dias, implica um investimento
no valor estimado de 81 mil euros e irá permitir criar um circuito exterior dando maior visibilidade a “esta necrópole pré-histórica, do mais ancestral possível da existência humana em
Cascais”, informou o vereador João Aníbal Henriques.

COVID-19
APOIAR A EMPREGABILIDADE

Vouchers para apoiar despesas na procura ativa de emprego, (re)ativação profissional e concretização de projetos Há um novo recurso em Cascais para apoiar a empregabilidade dos
munícipes, disponibilizando mais ferramentas para promover o desenvolvimento de competências e facilitar a inserção no mercado de trabalho.

COVID-19
CÁGADO EXÓTICO EM CARCAVELOS

Através de uma nota publicada na sua página oficial na rede social Facebook, a Autoridade
Marítima Nacional fez saber que foi encontrado e posteriormente recolhido um cágado exótico na Praia de Carcavelos. O animal foi recolhido pelos nadadores-salvadores presentes no
areal sendo que após a localização do animal, o Comando-local da Polícia Marítima de Cascais foi contactado para tomar conta da ocorrência. O Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF) também foi contactado, sendo esta a entidade que acolheu o cágado
exótico encontrado.

COVID-19
GLOBAL TEACHEAR PRIZE

A Câmara de Cascais é parceira do Global Teacher Prize Portugal no apoio aos professores e
aos seus projetos educativos. Se é professor(a), inscreva-se já e pode ganhar 30.000€ para
investir nos seus projetos e nos seus alunos. Estão abertas as inscrições para todos os professores. Inscreva-se já: www.globalteacherprizeportugal. #GlobalTeacherPrizePortugal #GlobalTeacherPrize #Cascais #professores.

COVID-19
SUSTENTABILIDADE TAMBÉM PASSA POR
APROVEITAMENTOS

A sustentabilidade está em tudo. Há que reduzir o desperdício até nas nossas cozinhas! E se
lhe dissermos que das laranjas também aproveitamos casca? Quando for ao Mercado da Vila
escolha as laranjas, limões e toranjas e pode pensar no fruto, no sumo e na casca. Com o apoio
dos Cascais Foodlab partilhamos receita (http://bit.ly/37MKIIS), ideal para aproveitar o desperdício de alguns citrinos para os transformar numa deliciosa guloseima rica em nutrientes

COVID-19
VARANDAS DE CASCAIS

A primeira fase de reordenamento das Varandas de Cascais, em Alvide, já está concluída, tendo sido resolvido um problema antigo do bairro: a acessibilidade e o estacionamento. Após
o incêndio de 16 de julho de 2020 já foram realizadas várias intervenções no local, como a
reabilitação das habitações afetadas, o inicio da reflorestação da área ardida, melhores acessos ao bairro e mais 100 lugares de estacionamento. A obra prossegue com o intuito de criar
mais estacionamento ordenado e um novo bosque. Após o incêndio de 16 de julho, o local
tem vindo a ser recuperado, contemplando obras de reordenamento das acessibilidades, plantação

de árvores, mais estacionamento e um novo espaço verde.

COVID-19
LAR DE S. VICENTE

O executivo da Câmara visitou, nesta quarta-feira, o espaço ampliado do Lar de São Vicente
em Alcabideche. Com um investimento de 1 milhão e 400 mil euros – suportado totalmente
pela autarquia – estas novas instalações vão permitir receber mais 47 idosos, que se juntam
aos atuais 72 utentes. A inauguração deste novo espaço poderá realizar-se, no próximo mês
de abril. Para já, faltam os acordos de cooperação com a Segurança Social para que os utentes possam pagar de acordo com os seus rendimentos.

COVID-19
CABAZES
A Conferência Vicentina Mártir de São Vicente em Alcabideche entregou cabazes com máscaras e brinquedos, mas também com bens alimentares e “tickets” de refeição para utilização em
hipermercados. Os brinquedos doados às crianças vêm da iniciativa “Árvore Solidária” e foram oferecidos pelos munícipes. Os restantes componentes resultam de uma parceria entre a
Câmara Municipal de Cascais, Cáritas Diocesana de Lisboa, Conferência Vicentina Alcabideche
(Mártir de S. Vicente), Junta de Freguesia de Alcabideche e Banco Alimentar Contra a Fome.

COVID-19
COOPERAÇÃO

O Município de Cascais vai cooperar com o Brasil no âmbito do projeto “Inova Juntos - Cooperação Urbana Triangular para Inovação e Sustentabilidade”. Financiado pela União Europeia, este projeto vai permitir criar uma montra das melhores práticas de desenvolvimento urbano integrado, em ambos os países, a troca de experiências e o desenvolvimento de projetos
conjuntos. Uma boa notícia para a participação e cidadania, uma vez que serão trabalhados
temas transversais como: equidade de género, boa governança, sustentabilidade ambiental,
inovação, democracia local e participação social e diálogo com crianças e jovens.

COVID-19
VOLUNTARIADO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Numa sala Zoom composta, com 38 participantes realizou-se a segunda sessão dedicada ao
tema “Voluntariado em tempos de pandemia” promovida pelo Centro Local de Voluntariado
de Cascais. Dirigida às instituições promotoras de projetos de voluntariado, a formação, em
modelo webinar, permitiu obter uma visão geral não só da importância do voluntariado para
as organizações e necessidade de enquadramento, mas também de aspetos práticos do ponto de vista legal. “As Instituições não se podem dar ao luxo de não ter voluntários”, defendeu
Paula Guimarães, jurista que trabalha há 31 anos na área da intervenção social.

COVID-19
CASCAIS NA ROTA DA OCEAN RACE EUROPE

Cascais acolherá, em junho, a primeira escala da regata destinada às embarcações IMOCA 60s
e aos VO65s de design único, que passará por cinco cidades europeias, terminando em Génova, Itália. “O anúncio é o culminar de um enorme esforço e dedicação de toda uma equipa
que tem trabalhado arduamente com os organizadores da regata para trazer a Ocean Race
Europe a Portugal“, salientou o fundador da Mirpuri Foundation Racing Team, a primeira equipa a garantir vaga na classe VO65.

COVID-19
TRIPULAÇÃO DO RACING FOR THE PLANET COM
VELEJADORES PORTUGUESES

A tripulação do Racing for the Planet é constituída pelo skipper francês Yoann Richomme,
os velejadores olímpicos portugueses Mariana Lobato, Bernardo Freitas e Frederico Melo, o
australiano Jack Bouttell, vencedor da última edição da Ocean Race, o compatriota Nicolas
Lunven, a inglesa Emily Nagel, o espanhol Willy Altadill e o português António Fontes, responsável pela equipa de terra.

COVID-19
ARTE RELIGIOSA NO FEMININO

A Casa das Histórias Paula Rego colocou online uma visita virtual à exposição “Paula Rego e
Josefa de Óbidos: Arte Religiosa no Feminino”, que ficará disponível no site do museu, nas
redes sociais e no sítio da Fundação D. Luís I. Inaugurada em dezembro de 2020, a mostra
parte de uma seleção de painéis sobre “A Vida de Santa Teresa de Jesus”, que se encontram
na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Cascais, datados de 1672, da autoria da pintora
do Barroco português, às quais se juntam 115 obras de pintura, escultura, desenho e gravura
de Paula Rego.

COVID-19
VIVIANE MAYER

Mais de uma centena de trabalhos da fotógrafa norte-americana Viviane Mayer entre fotografias e vídeos, poderão ser vistos nas plataformas Cultura Cascais, Casa das Histórias Paula
Rego e Fundação D. Luis I .

COVID-19
UM CABAZ DE HISTÓRIAS À SOLTA

Amanhã vai andar um cabaz de histórias à solta. Para o apanhar, basta entrar nesta página às
15h30. A convite da Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana, “O Som do Algodão” vai
contar quatro histórias assustadoras para todas as idades. Quem vai acompanhar? Saiba mais:
https://bit.ly/2Oph4SN

COVID-19
SENTIMENTO DE COMUNIDADE

Cascais quer reforçar o sentimento de comunidade pelo que apelou ao recenseamento de
expatriados residentes no concelho. Conhece cidadãos de outras nacionalidades a residir por
cá? Partilhe esta informação: ARE YOU AN EXPAT LIVING IN CASCAIS? In Cascais there are
no strangers, we are all cascalenses, so do register as a voter in your “Junta de Freguesia” and
participate more actively in the community. Exercise your rights. +info: https://bit.ly/3pQq7cy

COVID-19
PARQUE NATURAL

O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas no âmbito da política de valorização da paisagem florestal que implicam um investimento de cerca de 30 milhões de euros,
anunciou o ministro do Ambiente.

COVID-19
REQUALIFICAÇÃO

Bem no coração da Parede a rua Miguel Bombarda encontra-se em fase final da sua requalificação com um novo tapete e acessibilidades ao peão e mobilidade suave!

COVID-19
VIDA ANIMAL NA QUINTA DO PISÃO

Nasceu no Pisão mais uma burranca. É Filha do Torrão e da Horta. É filha, também, da Quinta
do Pisão. Um dos mais extraordinários espaços de natureza da Área Metropolitana que a Câmara requalificou e está aberta ao público, embora com as condicionantes subjacentes devido
à pandemia.

COVID-19
ATENÇÃO À LAGARTA DO PINHEIRO

Dependendo das condições climáticas, entre Janeiro e Abril ocorre a procissão da Lagarta do
Pinheiro ou Processionária. Durante este período a população deve estar atenta à presença
desta praga e evitar passear em locais onde existam pinheiros afetados (ninhos com aspeto
de novelo sedoso). Se esteve em contacto com uma lagarta e sente comichão, pele e olhos
vermelhos ou dificuldade em respirar, ligue para a saúde 24. Os animais domésticos também
são um grupo de risco, por isso passeie seu cão com trela e esteja atento à existência de lagartas no solo. Se nota salivação excessiva ou focinho inchado, dirija-se com o seu animal de
companhia a um veterinário.

COVID-19
MEDIDAS DA CÂMARA CONTRA A LAGARTA DO PINHEIRO

Utilização de armadilhas para captura de machos adultos e monitorização do estágio de
desenvolvimento da praga, microinjeções em pinheiros localizados em Jardins-de-infância e
Escolas Básicas, impedindo o desenvolvimento das lagartas, remoção mecânica e eliminação
dos ninhos, instalação de cintas nos pinheiros infestados e recolha de lagartas em procissão
com posterior destruição.

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

