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CELEBREMOS A PRIMAVERA MAIS VERDE

Esta primavera Cascais é mais verde. Queremos ter palavras de esperança nesta longa luta 
contra a pandemia e neste longo período de confinamento. Aproveitemos a impossibilidade de 
sairmos do concelho e vamos visitar os nossos parques. É este o desafio que quero fazer aos 
cascalenses nesta Páscoa que é tempo de renovação e de esperança.

O executivo que lidero, com os meus colegas e com o universo de colaboradores municipais 
vive hoje num concelho que teve um enorme alargamento de zonas verdes e de lazer para 
usufruto dos cidadãos.

Requalificamos e ampliamos bosques, parques urbanos e jardins. Estamos a plantar árvores e 
a criar estruturas locais de reciclagem, porque como nos felicitou há 4 anos o secretário-geral 
da ONU, António Guterres, por Cascais ser o primeiro município nacional e um dos primeiros do 
mundo a assumir um compromisso com todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A comprovar esta realidade um estudo europeu enalteceu recentemente Cascais e as 
suas praias como as preferidas pelos cidadãos europeus integrantes nesse estudo. É um 
reconhecimento que nos orgulha e nos traz maiores responsabilidades.

No contexto desta pandemia, Cascais olha para frente com determinação e confiança. Sabendo 
que a responsabilidade individual, com o respeito rigoroso pelas medidas de segurança 
individual é fundamental para que não continuemos, até à exaustão, a viver entre espaços de 
confinamento, intercalados por breves momentos de liberdade. Temos de cumprir com rigor, 
paciência e resiliência as determinações sanitárias de segurança individual e coletiva. Só assim 
retomaremos a liberdade.

Queremos avançar e recomeçar a viver. Por isso a Câmara aprovou um Plano de Recuperação 
Económica.

São medidas prolongadas no tempo para criar as condições sanitárias e de apoio às empresas 
para que possamos recomeçar e a usufruir na plenitude a beleza deste concelho.

Estas medidas de apoio à retoma económica decorrem de um protocolo celebrado com a 
Associação Empresarial de Cascais (AECC) e que será operacionalizado pela Agência Municipal 
DNA Cascais, entidade que fica responsável pela coordenação da organização, implementação 
e gestão das medidas em articulação com a AECC. O nosso objetivo é apoiar as empresas, para 
que apoiem o emprego e garantam os postos de trabalho. Ao apoiar as empresas, melhora-se 
também a qualidade de vida dos munícipes.

Apresentadas 15 dias antes da nova fase de desconfinamento, prevista para 5 de abril, as 
medidas criam motivações para ultrapassar a situação de pandemia.

Testagem dos empresários e comerciantes, de modo a dar segurança aos próprios e aos 
visitantes. Estímulo económico, com medidas para elevar os serviços e qualificar a oferta, como 
montras digitais e apoio nas entregas. Alívio fiscal, com isenções de taxas a vários níveis até 31 
de dezembro de 2021.

Sem custos para os munícipes, os testes, visam relançar o comércio local em segurança. 
Neste desconfinamento, a partir de 05.04.2021, a restauração apenas vai poder reabrir lugares 
sentados em esplanada. Assim, a Câmara Municipal de Cascais alarga em mais nove meses 
o apoio já em curso para criação e/ ou duplicação de esplanadas sem cobrar taxas. Uma 
medida que já beneficia mais de 160 estabelecimentos comerciais no concelho. No total, foram 
criadas ao abrigo desta medida 80 novas esplanadas. Entre alargamento e novas áreas foram 
autorizados mais de cerca 5.600 metros quadrados de esplanadas no concelho.

Até 31 de Dezembro, os empresários com negócios instalados em espaços municipais ficam 
isentos do pagamento de rendas. O incentivo vem ajudar à retoma para o arranque no 
desconfinamento. Uma medida que visa compensar o facto de estes negócios, por terem 
apenas contratos de cessão de exploração, não terem estado até aqui enquadrados na medida 
do Governo “Apoiar Rendas”.

Além das esplanadas, e para estender este apoio a outros ramos de negócio, cuja visibilidade 
pode fazer toda a diferença, a Câmara vai permitir que os empresários possam ter uma área 
expositiva de venda no exterior do estabelecimento não alimentar. 

Compensando o setor pela paragem de serviços ditada pelo confinamento, o município vai 
estabelecer, através da DNA Cascais um protocolo com a Cooperativa de Serviços Rádio-Táxis 
Costa do Sol para entrega de bens não alimentares adquiridos no comércio local do concelho. 
A CMC suporta os custos das primeiras 1600 entregas.

As taxas municipais de publicidade não vão ser cobradas até ao final do ano. 

Confiança é a palavra-chave para que as nossas empresas possam reerguer-se da crise 
provocada pela COVID-19, porque em Cascais ninguém fica para trás e somos todos por todos.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
ALERTA DE EVENTUAL FRAUDE NO PROCESSO 
DE VACINAÇÃO

Informamos que os colaboradores da Câmara Municipal de Cascais e dos Centros de Saúde de 
Cascais não efetuam visitas domiciliárias para vacinação. Não abra a porta a pessoas que se 
apresentam com o objetivo de agendar a vacinação.
A Linha de Atendimento da Câmara Municipal de Cascais apenas efetua agendamentos para os 
Centros de Vacinação de Alcabideche e de S. Domingos de Rana. Não aceite pedidos de agen-
damento efetuados pelo telefone para vacinação ao domicílio.
Em caso de dúvida ligue para a Linha Cascais - 800 203 186 (chamada gratuita, de segunda a 
sexta-feira, das 9h00 às 18h00)

COVID-19
PROJETO BATA BRANCA

Está em marcha o projeto “Bata Branca”, uma parceria entre a Câmara Municipal de Cascais e a 
Santa Casa da Misericórdia de Cascais com vista a garantir que todos os cascalenses têm aces-
so a médico de família. Será o município a assegurar as equipas médicas em articulação com o 
ACES - Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais, que encaminhará os utentes para o ser-
viço de consulta, presencial ou à distância, e cuidados médicos na linha dos cuidados de saúde 
primários. Ao todo, foram identificados 18 mil munícipes no concelho sem médico de família, 
uma situação que a autarquia quer ultrapassar, substituindo-se, por isso, ao Ministério da Saúde. 
As instalações, agora em fase de adaptação, ficam junto à antiga Praça de Touros de Cascais, 
numa zona facilmente acessível por transportes gratuitos para os munícipes.

COVID-19
CONTATOS SNS

Mais de um terço das mensagens escritas (SMS) a convocar para a vacinação contra a covid-19 
os idosos a partir dos 80 anos e as pessoas entre os 50 e os 79 anos com doenças de maior 
risco ficaram sem resposta. Até quarta-feira e desde que arrancou a vacinação destes dois gru-
pos prioritários, mais de 37 % dos SMS para agendar a vacinação não tiveram resposta, revela 
a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Foram 73.445 de um total 188.869. Para 
libertar os centros de saúde desta tarefa morosa, forneceu à Câmara de Cascais as listagens de 
mais de quatro mil pessoas acima dos 80 anos que não tinha sido possível contatar
“Fizemos um acordo para este fimm com a ARSLVT para um projecto- piloto que, tanto quanto 
sei é único”, diz o presidente do município, Carlos Carreiras. E é possível transferir este tipo de 
dados? “Tivemos que cumprir um conjunto de procedimentos de garantia de confidencialidade. 
As pessoas [que têm acesso aos dados] até assinaram um termo de responsabilidade”, 
assegura.

COVID-19
AVISO 2ª TOMA DA VACINA COVID

Tem um cartão com a data prevista da segunda toma da vacina contra a Covid-19? Não vá ao 
Centro de Vacinação sem receber um telefonema da Linha Cascais 800 203 186 a confirmar o 
agendamento. 
A data no cartão é apenas uma estimativa. Por motivos de agendamento ou logísticos, a data 
para a toma da segunda dose da vacina pode ser diferente. Para evitar saídas desnecessárias, 
por favor desloque-se apenas aos Centros de Vacinação se já tiver sido contactado(a).

COVID-19
ISENÇÕES DE TAXAS E RENDAS MUNICIPAIS

A Câmara anunciou um conjunto de medidas englobadas no Plano de Recuperação Económica 
Municipal, que conta com um investimento de 3 milhões de euros, no qual isenta empresas de 
variados setores do pagamento de algumas taxas municipais. A Câmara de Cascais implementa, 
assim, alguns apoios económicos que englobam a isenção do pagamento de taxas municipais a 
algumas empresas de setores como o comércio, a restauração ou os serviços turísticos. Outras 
das taxas sofreram uma suspensão de 12 meses com o objetivo de apoiar a economia no muni-
cípio.

COVID-19
PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA MUNICIPAL

As medidas económicas, na sequência da crise pandémica, englobam ainda uma ajuda aos 
operadores locais com o alargamento pontual de esplanadas, a diminuição da tarifa da água, os 
estímulos ao estacionamento tarifado (suspendendo os parquímetros por oito meses) e o de-
senvolvimento de uma aplicação móvel de apoio ao comércio (360º City). A Autarquia também 
anunciou que serão estabelecidas algumas parcerias com a Associação de Turismo de Cas-
cais, de forma a estimular o setor, bem como com a Táxis Cascais, oferecendo, assim, um du-
plo apoio à atividade comercial, turística e de mobilidade. De referir que estas medidas fazem 
parte do Plano de Recuperação Económica Municipal, que terá um investimento de 3 milhões 
de euros e será acompanhado por uma testagem rápida, em massa, a mais de 5000 pessoas na 
restauração e no comércio.

COVID-19
OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Não há pandemia que nos páre. Quarta-feira foi dedicada a visitar seis projetos OP: concluídas 
estão as obras das Escolas Básicas Teixeira Lopes, José dos Santos, São Domingos de Rana e 
Tires. A arrancar estão as obras da nova sede das Gaivotas da Torre, em Cascais, e do Naza, na 
Aboboda, que converterá um espaço abandonado num enorme bosque com pista de Atletismo. 
Três destes projetos situam-se na freguesia de S. Domingos de Rana. Seis sonhos de proponen-
tes que se tornam (ou estão a tornar) realidade e que mudam a vivência de espaços públicos e 
escolares no concelho. Um investimento municipal de 1,6 milhões de euros decidido pelos cida-
dãos.



COVID-19
TESTES ANTIGÉNIO GRATUITOS PARA GRUPOS 
APOIO RECUPERAÇAO ECONÓMICA

Foram realizados, ontem, 93 testes de despiste à COVID-19. Todos os resultados foram nega-
tivos. Uma palavra de agradecimento a colaboradores e voluntários, pelo cumprimento das 
medidas de proteção. Esta ação quinzenal só se torna possível graças à Câmara Municipal de 
Cascais, responsável pela doação dos testes de despiste. Orgulhosos de fazer parte de um mu-
nicípio que cuida dos seus. Juntos, somos mais fortes!

COVID-19
ESPAÇO DADOR DE SANGUE

Está pronto o Espaço do Dador de Cascais. Um espaço para recolha de sangue a nascer no 
Centro Logístico de Cascais, em Alcabideche, única a nível nacional. 
A partir de 27 de março, Dia do Dador, contamos consigo. Consulte o calendário de dádivas. Há 
agendamentos consecutivos até ao final do ano. 

COVID-19
ECOCENTROS CRESCEM

Um novo leque de pontos de reciclagem foi inaugurado hoje em vários pontos do concelho, 
aumentando desta forma o tipo de resíduos que vão passar a fazer parte dos fluxos de reci-
clagem. Tratam-se de seis ecocentros fixos e dois móveis que vão servir a população e que se 
destinam a recolher cabos elétricos, pequenos eletrodomésticos, pilhas, baterias, toners, tintei-
ros, lâmpadas, latas de spray, loiças, espelhos, vidros, cassetes, DVD, CD, latas de tinta, livros, 
revistas, rolhas e caricas. Tudo materiais que, até agora, integravam o lote de indiferenciados. 
O último ecocentro foi hoje apresentado na Quinta da Carreira, no Estoril. 

COVID-19
PLÁSTICO, NÃO! 

Anualmente, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico invadem o Oceano. Esta quantidade é 
o equivalente a despejar no Oceano, a cada minuto, um camião carregado de plástico.
Felizmente, existem alternativas mais sustentáveis à utilização de produtos ou embalagens de 
plástico. Por exemplo, é possível reencher um cantil com água da torneira em vez de comprar 
inúmeras garrafas de água de plástico ou substituir o champô habitual por um champô sólido.
Aceite o desafio do Gabinete de Educação e Sensibilização Ambiental e “desplastifique a sua 
vida”! 

COVID-19
CARMEM DOLORES IMORTALIZADA 

Vamos assinalar amanhã o Dia Mundial do Teatro com a atribuição do nome de uma rua à atriz 
portuguesa Carmen Dolores, que morreu em fevereiro. A iniciativa foi da União das Freguesias 
de Cascais Estoril e do Teatro Experimental de Cascais, companhia da qual fez parte Carmen 
Dolores.

COVID-19
CORRIDA DA PÁSCOA

Entre este sábado, 27 de Março, a domingo, 4 de Abril, a Câmara Municipal de Cascais leva a 
efeito mais um evento virtual, o “Cascais Corrida da Páscoa”, destinado à angariação de bens 
para famílias carenciadas do concelho conseguidos através das inscrições nas ‘corridas’ de 5km, 
10km e Kids, participações individuais e equipas, em que os atletas, a correr ou caminhar, inscri-
tos podem escolher um percurso definido por si próprios.
Aos 5,00 euros de inscrição por atleta a Câmara Municipal de Cascais dará outros 5,00 euros, 
inscrições que podem ser feitas através do e-mail – info@cascaiscorridadapascoa.pt 
O valor angariado desta primeira edição da “Cascais Corrida da Páscoa”, mais uma iniciativa 
100% solidária da Divisão de Desporto será convertido em bens alimentares para serem entre-
gues às famílias mais vulneráveis da comunidade. 

COVID-19
RASTREIO AO CANCRO COLORRETAL

A deteção precoce dá mais vida. Participe no rastreio gratuito promovido pela CM Cascais em 
parceria com a Fundação Ageas, a Farmácias Portuguesas e a Médis.



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


