
NOTÍCIAS 
DA SEMANA 

19 MARÇO ‘21

ISTO É CASCAIS

Esta semana foi extraordinariamente profícua para Cascais. Tivemos a visita ao Centro de 
Vacinação instalado pela Câmara, em São Domingos de Rana, do Vice-Almirante Gouveia e 
Melo, o coordenador da task-force de vacinação contra a Covid-19. Aquele responsável ficou 
agradavelmente satisfeito com toda a operação montada pelo executivo municipal. A nossa 
capacidade de organização mereceu elogios. Palavras que têm um valor acrescido, por virem 
de um militar experimentado e habituado a logísticas organizadas ao pormenor.

Visitamos as obras nas escolas do concelho, onde a Câmara tem investimentos da ordem dos 
40 milhões de euros. Tomámos o pulso a esses investimentos que já se vêm no tereno com 
melhorias nas condições oferecidas ao alunos e ao corpo docente e não docente.

Para a próxima semana Cascais vai instalar mais um centro de testes rápido antigénio destinado 
a grupos ligados a setores primordiais; comércio, hotelaria, serviços das escolas e outros. 
Ao todo nos próximos dois meses, a Câmara oferece 35 mil testes, a estes grupos que serão 
indicados pelas suas associações representativas. Isto porque temos de recomeçar com 
confiança e segurança.

Está para breve a operação de transporte público rodoviário. Ao todo serão 96 novos 
autocarros, totalmente novos, amigos do ambiente que vão aumentar em 83% os km 
percorridos, com novas carreiras. Serão cerca de 7 milhões de km anuais. Além disso a Câmara 
obteve um preço por km mais baixo de toda a Área Metropolitana de Lisboa. Cascais vai pagar 
1,76€ por km contra 1,93 pagos na restante AML, sendo que como desde janeiro de 2020 os 
transportes serão totalmente gratuitos para quem vive, trabalha ou estuda no concelho.

É este o nosso contributo, entre outras ações para recomeçar a vida. Para isso irá contribuir 
a nossa cooperação para a vacinação, pois iremos passar a fazer os contatos da população 
a vacinar, se vem que a seleção- e isto é importante sublinhar- continue a ser definida pelas 
autoridades de saúde, de acordo com os normativos estabelecidos a nível nacional. Mas esta 
nossa cooperação tende a evitar erros, com os que foram amplamente noticiados, em que 
foram convocados para tomar a vacina cidadãos que já tinham falecido.

Cascais contínua na primeira linha na colaboração com todos para contribuir para a saúde e o 
bem-estar e a melhoria da vida dos munícipes.

No plano do ambiente esta semana trará muitas novidades, desde logo como na Abóboda, com 
o início de um projeto do Orçamento Participativo que irá qualificar a zona da Pedreira.
A Semana será marcada por ações ambientais. Aproveitando o início da primavera e do dia 
mundial da árvore, iremos plantar simbolicamente nas Varandas de Cascais- uma zona atingida 
em julho passado por um violento incêndio e que será toda reflorestada.

Mas quero ressaltar uma situação particular. Hoje o jovem Gonçalo, de 23 anos de idade, um 
utente das instalações da Cercica de S. Domingos de Rana, recebeu da Câmara uma cadeira de 
rodas elétrica que irá melhorar a sua vida.

Isto é Cascais. Atenta às grandes transformações, atenta e atuante nos grandes 
empreendimentos, canalizando investimentos para o futuro do concelho e atenta às 
necessidades de cada um.

Isto é Cascais! Uma Cascais solidária e inclusiva, porque aqui somos todos por todos! 

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
TESTE EM MASSA NA FIARTIL

Abre já na próxima semana um centro de testagem em massa, destinado aos setores do comér-
cio, hotelaria, serviços das escolas e outros grupos indicados pelas respetivas associações  
representativas. Os testes rápidos antigénio são oferecidos pela Câmara nos próximos dois me-
ses e poderão ser testados cerca de 35 mil cidadãos que pertençam aqueles grupos.

COVID-19
O INEM VEM PARA CASCAIS

A Câmara de Cascais vai assinar, amanhã, um amplo protocolo de cooperação com o Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM). Neste protocolo entre as duas entidades vão celebrar-
-se ainda acordos de utilização de instalações das CMC cedidas ao INEM, para armazenamento 
do Módulo de Emergência Médica do INEM, designado de PT EMT e acordo de cooperação no 
âmbito de ações de formação.

COVID-19
VACINAÇÃO- TASK – FORCE ELOGIA CASCAIS

O Vice-Almirante Gouveia e Melo visitou, ontem o Centro de Vacinação contra a Covid-19, em 
São Domingos de Rana e na ocasião teceu elogios ao processo ali desenvolvido pela Câmara. 
“Fiquei muito entusiasmado porque vi um Centro muito bem organizado, bem estruturado, com 
pessoas muito animadas que estão a operar no Centro e com a população também a fluir mui-
to bem”, frisou o vice-almirante Gouveia e Melo, Coordenador nacional da “Task Force” para a 
vacinação contra a Covid-19.

COVID-19
VACINAÇÃO SE TEM MAIS DE 90 ANOS 
E AINDA NÃO FOI CHAMADO

Tem mais de 90 anos e não foi chamado(a) para ser vacinado(a)? Tem um(a) familiar nessa si-
tuação? Contacte a Linha Cascais. Nesta fase, em parceria com as autoridades de saúde, é a Câ-
mara está a contactar pessoas com 80 e mais anos, pessoas de idade entre os 50 e os 65 anos, 
com patologias: Insuficiência cardíaca, Doença coronária, Insuficiência renal (Taxa de Filtração 
Glomerular <60ml/min), DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica ou doença respiratória 
crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração. Se está nestas condi-
ções contacte a Linha Cascais de segunda a sexta, das 9h às 18h.

COVID-19
SEMANA DO AMBIENTE I

Cascais vai celebrar a semana do ambiente. Para iniciar estas comemorações, amanhã, nas Va-
randas de Cascais- zona afetada por um violento incêndio em 16 de julho- será plantada simbo-
licamente uma árvore no local a reflorestar, com a priorização da plantação de espécies autóc-
tones.

COVID-19
SEMANA DO AMBIENTE II

Também amanhã será inaugurada a Horta Comunitária da Abóboda, um projeto do Fundo Am-
biental. Será inaugurado a horta, com a presença dos horticultores e proceder-se-á a plantação 
simbólica de dois limoeiros.

COVID-19
SEMANA DO AMBIENTE III- MUITOS GOLOS

O Estoril Praia SAD, em parceria com a Câmara, compromete-se a plantar uma árvore por cada 
golo marcado pela equipe de futebol marcar na presente época desportiva. Inserido na Sema-
na do Ambiente, jogadores do clube irão plantar as primeiras 20 árvores no Parque Marechal 
Carmona.



COVID-19
BOSQUE 25 DE ABRIL

Cascais conta com um novo bosque e um diferente espaço verde, o Bosque 25 de Abril, em 
Carcavelos, já está ao dispor de toda a população. É o primeiro de três bosques municipais a 
estar requalificado, onde a principal preocupação se prendeu na gestão do coberto vegetal 
existente, na preservação de bolsas de vegetação natural e na criação de condições para o uso 
de todos.

COVID-19
NOVOS AUTOCARROS

Está já em contagem decrescente a operação de renovação de transporte público rodoviário, 
que continuarão- como desde janeiro de 2020- totalmente gratuitos para quem vive, trabalha 
ou estuda em Cascais. A oferta de km aumentará 83%, são mais de 7 milhões de km por ano, 
com novas carreiras, 96 novos autocarros novos a estrear e menos poluentes com instalação de 
wifi e videovigilância. A Câmara obteve o preço por km mais baixo de toda a Área Metropolita 
de Lisboa, 1,76€, em Cascais contra 1,93€ na AML.

COVID-19
GESTÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS EM CASCAIS

O Grupo Ruiz, holding empresarial de transporte rodoviário de passageiros e perito em mo-
bilidade, contratou à multinacional tecnológica GMV os seus novos sistemas inteligentes para 
gestão dos transportes públicos da vila de Cascais. A GMV irá implementar um projeto chave-
-na-mão que incluirá um sistema de ajuda ao funcionamento (SAE), um sistema de informações 
ao utilizador (SIU), videovigilância a bordo e um sistema de chamadas de emergência (eCall) 
para os autocarros do Grupo Ruiz que servem a vila de Cascais.

COVID-19
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

Desde terça-feira que já se pode contar com o serviço presencial das Bibliotecas Municipais de 
Cascais. 

COVID-19
25 ANOS AO SERVIÇO DA CULTURA EM CASCAIS

Celebram-se, hoje, os 25 anos da Fundação D. Luís I. É um quarto de século ao serviço da 
Cultura . “A Fundação D. Luís I tem desenvolvido um trabalho em prol da Cultura na perspetiva 
da linha defina pela Câmara, salientou o presidente da Fundação, Salvato Telles de Menezes O 
conceito inovador do Bairro dos Museus, o Serviço Cultural e Educativo, as artes plásticas, a 
fotografia, a música, o teatro, as edições, a poesia, as residências literárias internacionais, os en-
contros temáticos com especialistas de dentro e de fora do país, a criação da Cátedra Cascais 
Interartes, entre outras apostas da Fundação D. Luís, juntam-se numa programação que privile-
gia a afirmação do conhecimento e da inovação, tendo o talento como linha condutora. 

COVID-19
CORRIDA DA PÁSCOA

Corra ou caminhe 5 ou 10 quilómetros entre 27 de março e 4 de abril e ajude quem mais pre-
cisa! O valor da inscrição (5 euros) na Corrida da Páscoa, virtual e 100% solidária, é convertido 
em produtos alimentares para as famílias mais carenciadas. Inscreva-se já!

COVID-19
ROMÃ

Romã. É este o nome escolhido para a nova burranca nascida na Quinta do Pisão. Obrigado a 
todos pela participação nesta votação.

COVID-19
REQUALIFICAR

Estamos a requalificar a Rua António Feio, no Junqueiro para criar melhores condições de 
circulação e mais lugares de estacionamento para os moradores. Esta intervenção contempla 
ainda trabalhos de repavimentação. 



COVID-19
APP PT FOOD

Chegou a Cascais uma nova app com o objetivo de oferecer uma nova opção de delivery e 
baixar os custos dos restaurantes. A APP PT FOOD é uma iniciativa de âmbito local, promovida 
pela DNA Cascais e a Associação Empresarial de Cascais.

COVID-19
360 CITY CASCAIS - MAIS DE 60 EMPRESÁRIOS

Em Cascais, o comércio local teve que se reinventar nestes últimos tempos. Cada vez mais a 
venda online é essencial para que os negócios tenham rentabilidade.Com a adesão à aplicação 
360 City Cascais pode criar a sua loja online. Desde janeiro já tivemos mais de 60 empresários 
interessados. Com a sua adesão, poderemos criar a maior loja virtual do Concelho. 
 

COVID-19
SOMOS TODOS DIAMANTES

Na tarde do último domingo realizou-se uma nova recolha de alimentos no Bairro dos Diaman-
tes, em S. Domingos de Rana. A iniciativa contou também com muita música para animar os 
moradores e celebrar o primeiro aniversário da associação dos moradores. 

COVID-19
CARTÃO MAIS SOLIDÁRIO

Os seus rendimentos foram reduzidos em consequência da pandemia? Precisa de ajuda nesta 
fase? Contacte a Junta de Freguesia da sua área de residência e candidate-se ao Cartão Mais 
Solidário. Esta é uma ajuda em cartão para comprar bens alimentares nos supermercados par-
ceiros: Lidl Portugal, Pingo Doce e Continente/ CascaiShopping.

COVID-19
LABORATÓRIO ANTI-VIRÚS

“Laboratório Antivírus” da Science4You é o jogo que desafia os mais jovens a aprender mais 
sobre o vírus e formas de o combater. É uma forma divertida de, através de experiências ca-
tivantes, motivar as crianças a defender-se dos riscos colocados pela pandemia, ao mesmo 
tempo que são agentes de sensibilização sobre os adultos. O jogo científico começou a ser 
distribuído nas escolas do concelho na quarta-feira, 17 de março. No total, são 15.000 unidades 
do jogo desenvolvido pela Science4you que vão ser entregues a todos os alunos a frequentar o 
Ensino Básico no concelho, público e privado, do 1.º ao 6.º ano.

COVID-19
MELHORES ESCOLAS MAIS CONDIÇÕES PARA OS ALUNOS

O executivo municipal visitou esta semana as obras nas escolas do concelho A requalificação 
da Creche Torre Guia prossegue a bom ritmo. A cobertura da Escola Básica e Secundária da 
Cidadela está a ser requalificada e foram também colocadas novas janelas nas salas aula. Na 
Escola Básica do Primeiro Ciclo Abóboda 2 está a nascer uma nova cozinha e na Escola Básica 
e Secundária Matilde Rosa Araújo está em curso a construção de um novo Laboratório de Ciên-
cias, bem como a requalificação de coberturas e caixilharia para melhores condições nas salas 
de aula, no âmbito das obras do Orçamento Participativo. Já o edifício da Creche Torre Guia foi 
totalmente recuperado, enquanto a Escola Básica de 1.º Ciclo Abóboda 2 irá ter em breve uma 
nova cozinha.
 

COVID-19
REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS - 40 MILHÕES DE EUROS

Os investimentos municipais nas obras visitadas e em curso nas escolas do concelho repre-
sentam 1,9 milhões de euros. Durante a visita às obras, o vereador Frederico Pinho de Almeida 
adiantou que ““assinámos um protocolo com o Ministério da Educação em que assumimos um 
investimento de mais de 40 milhões de euros na requalificação das escolas de 2.º e 3.º ciclo, e 
secundário, para colmatar aquilo que o estado central não fez ao longo de vários anos”.



COVID-19
ESCOLAS SEM AMIANTO

Na mesma ocasião, Frederico Pinho de Almeida revelou que Cascais vai ser um concelho de 
escolas sem amianto.

COVID-19
VIRAR

O VIRAR é um grupo de motivação, dinamizado por técnicos da área do emprego em cola-
boração com os participantes, que visa especialmente a mobilização, a partilha de recursos, a 
valorização pessoal e a motivação. Resulta da necessidade de espaços positivos, mobilizadores 
e motivadores de encontro entre pessoas em situação de desemprego onde se possa prevenir 
situações de isolamento. Inscrições abertas até 4 de abril. Novas sessões todas as terças, das 
10h às 13h, de 13 de abril a 20 de julho 2021.

COVID-19
NÃO ABANDONE MONOS E CORTES DE JARDIM

Em Cascais, o serviço para a recolha destes resíduos é gratuito. 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 

COVID-19
RASTREIO PRECOCE AO CANCRO COLORRETAL

Até 14 abril, a Câmaral de Cascais, em parceria com a Fundação Ageas, a Farmácias Portu-
guesas e a Médis, está a oferecer rastreios para deteção precoce do cancro colorretal junto da 
população do concelho com mais de 50 anos de idade. Sob o lema “a deteção precoce dá mais 
vida”, a campanha inscreve-se no conjunto de respostas exclusivas do município a residentes 
com morada comprovada.  

COVID-19
PRAIA DA PAREDE

Decorre a bom ritmo a requalificação e valorização da praia da Parede. Uma intervenção da 
equipa de Ambiente da CM Cascais com o apoio da Cascais Próxima, que integra cuidados de 
salvaguarda do ambiente através da utilização de alcatifas de proteção do areal e zonas ad-
jacentes. Desta forma, é possível reter águas e resíduos de tinta resultantes da lavagem dos 
muros de suporte os quais, pelas suas características, facilmente poderiam acabar no mar.

COVID-19
DÊ SANGUE

Obrigada a todos os munícipes que participaram nas campanhas de doação de sangue organi-
zadas pelo Instituto Português do Sangue. Dada a adesão em massa, foi criado um posto fixo 
de recolha no Centro Logístico da autarquia, em Alvide, que funcionará como Centro de Reco-
lha ao longo dos próximos meses. Veja as datas das próximas ações:27 Março, das 9h-13h, 15 
Abril, 9h-13h,19 Abril, 15h-19h30, 24 Abril, 15h-19h30,20 Maio, 9h-13h, e 29 Maio, 15h-19h30 todas 
no armazém C3.

COVID-19
PODCAST I

Podcast divulga conversas casuais com temas e pessoas relevantes. A Jovem Cascais lançou 
um novo projeto de comunicação: o podcast ‘Meia 12ia de Bla Bla Bla’, onde semanalmente são 
divulgadas conversas casuais com temas e pessoas relevantes que se enquadram no seu terri-
tório de atuação.  De uma forma prática, criativa e envolvente, dá-se a conhecer histórias de jo-
vens ou personalidades que acrescentem conhecimento e inspirem outros jovens, potenciando 
o conhecimento sobre iniciativas que têm lugar em Cascais e abordando diferentes temáticas 
com interesse para a juventude de Cascais.

COVID-19
PODCAST II

“Decidimos inovar para chegar aos mais novos, falar de ‘tu para tu’ e trazer para cima da mesa 
temas pertinentes da atualidade”, frisa Frederico Nunes, vereador da Câmara Municipal com o 
pelouro da Juventude. A cada semana, todas as sextas-feiras, é publicado um novo episódio, 
um novo tema com um novo convidado. Tudo pensado para a geração jovem adulta de Por-
tugal, o podcast está disponível nas plataformas Spotify e Apple Podcast.. Um dos primeiros 
episódios – a ser publicado brevemente – conta com a presença de Carlos Carreiras, Presidente 
da Câmara Municipal de Cascais.  

COVID-19
IRLANDA EM CASCAIS

O dia 17 de março foi o Dia de S. Patrício, padroeiro da Irlanda é também dia Nacionalilumina-
ram de verde a que juntou o Museu Condes de Castro Guimarães com a celebração mundial da 
história, cultura e tradições irlandesas.

COVID-19
CIRCUITO DO ESTORIL REGRESSA EM JULHO

Foi no passado mês de Outubro que pela terceira vez o Circuito do Estoril acolheu uma prova 
elegível para o Mundial de Resistência, agora denominado de EWC. Estávamos então no mês de 
Outubro e no asfalto do traçado foram encontrados os vencedores da derradeira prova do ano 
e os campeões do mundo. Poucos meses depois o campeonato tem de novo o circuito junto a 
Cascais no seu calendário, e se originalmente a data de realização da prova marcaria pelo se-
gundo ano consecutivo, a mesma foi agora alterada para o dia 17 de Julho (Sábado), a pedido 
da organização das 8 Horas de Suzuka e do promotor do campeonato.



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


