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ÉPOCA BALNEAR: TODOS TEMOS DE FAZER A NOSSA PARTE
Com uma cerimónia pública na Praia da Conceição, antecipamos, neste sábado, a abertura
da época balnear. Mais uma vez Cascais é um dos primeiros concelhos do país a abrir
antecipadamente a “ida a banhos”, mas é importante realçar que esta antecipação resulta
de uma articulação entra a Câmara Municipal de Cascais e a Autoridade Marítima local, com
acompanhamento da Agência Portuguesa do Ambiente e que contamos novamente com o
Dispositivo de Fiscalização e Monitorização para acompanhamento da época balnear.
Nós fazemos a nossa parte, ou seja, porque sabemos que, com a subida das temperaturas
prevista para os próximos dias, muitos são aqueles que procuram os nossos areais e é preciso
ativar todo o dispositivo de salvaguarda no litoral do concelho através das concessões e
nadadores-salvadores. Apoiamos assim a retoma da economia em segurança. Criamos assim
todas condições para acolher os cidadãos com mobilidade condicionada em cinco praias
acessíveis: Conceição, Carcavelos, Poça, Moitas e Tamariz.
Mas é preciso que todos estejamos em sintonia. A pandemia não tirou, nem tira férias e, para
mantermos baixos os números de novos casos é preciso os cidadãos assumirem as suas
responsabilidades. As regras impostas no verão do ano passado vão regressar e temos de
respeitá-las. E mesmo que seja difícil de estabelecer equilíbrio quanto às medidas anunciadas
pelo Governo, o que pretendemos é que, de facto não haja multas, e que cada um responda de
forma positiva com consciência cívica no cumprimento das regras sanitárias.
Para que não haja dúvidas, tal como em 2020, haverá corredores de circulação no areal e no
Paredão e à entrada de cada praia, os painéis informativos vão ajudar a lembrar todas a regras.
No site do município (cascais.pt) também vamos ter toda a informação. Nas praias vamos ter
os nossos jovens voluntários também a ajudar para que não haja desculpas.
Se as praias estiverem cheias, em Cascais há novamente a opção de passar o dia nos nossos
espaços verdes. A iniciativa “Verão no Parque”, regressa também a partir deste sábado para
com todas as condições para um dia de praia sem pôr o pé na areia.
Não há desculpas. Por todos e para todos, é fundamental cumprir.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
AELEVA-TE

O Projeto AEleva-te, da Câmara Municipal de Cascais, é finalista da 6.ª edição do Prémio de
Boas Práticas de Participação. Este Projeto pretende desenvolver a aquisição de competências
para o melhor envolvimento cívico e social dos/as alunos/as enquanto dirigentes associativos,
utilizando-se uma metodologia de educação não formal. A votação decorre AQUI até 11 de
junho.

COVID-19
RACING FOR THE PLANET

Já lá vão quase três semanas de trabalho intenso de uma tripulação jovem que vai levar a sustentável embarcação ‘Racing for the Planet’, da Fundação Mirpuri, a competir na regata oceânica, que terá em Cascais o primeiro dos quatro ‘stopovers’ da competição, prevista arrancar
em 29 de maio, em Lorient, França, e terminar na terceira semana de junho, em Génova. Aos 11
velejadores de bordo, juntam-se os elementos da equipa de terra - entre os quais o conceituado
Bruno Dubois, vencedor da última edição da Volvo Ocean Race com a Dongfeng Race Team.

COVID-19
PREVENIR OS MAUS TRATOS A CRIANÇAS

Os maus tratos a crianças e a respetiva prevenção, diagnóstico e gestão a nível dos cuidados
de saúde primários. Este é um dos temas centrais das 1.as Jornadas Out of the Box, um evento
organizado por médicos do ACES de Cascais.
O evento, que decorrerá online, pretende “trazer temas menos convencionais e que tantas
questões levantam na prática clínica”.

COVID-19
CASCAIS E ESTORIL SEM BEATAS

A primeira prancha de Stand Up Paddle feita a partir de beatas em Portugal, é da Freguesia de
Cascais e Estoril. Os voluntários da Claro Cascais colaram cerca de 20 mil beatas no corpo da
prancha. Por uma freguesia mais limpa, a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, em parceria
com a Claro Cascais e a Câmara Municipal de Cascais, desenvolveu três projetos, o “Cascais e
Estoril sem beatas”.

COVID-19
HOTÉIS PARA INSETOS

A Câmara deu a conhecer, esta quarta-feira, o projeto de proteção do ambiente desenvolvido
pelo município chamado ‘BioUrbe’. Os espaços verdes do concelho estão a ser dotados de abrigos para a fauna e já foram instalados, até ao momento, seis hotéis para insetos, oito abrigos
para morcegos e 60 caixas-ninho para chapins e para outras pequenas aves insectívoras.
Noite Europeia dos Museus e Dia Internacional dos Museus
Na Noite Europeia dos Museus 2021 que se assinala este sábado, 15 de maio, saia de casa e entre no mundo mágico dos museus, das 18h00 às 22h00. Entrada gratuita em todos os espaços
museológicos do concelho. Dia 18, aproveite a entrada grátis e venha visitar-nos.

COVID-19
FIM DO RAMADÃO CELEBRADO EM CASCAIS

A comunidade muçulmana de Cascais celebrou no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o fim
do Ramadão com a festa chamada Eid al-Fitr – a celebração do fim do jejum que se iniciou ao
nascer do sol. Uma nota da diversidade religiosa e cultural que torna a comunidade do concelho mais forte e mais coesa.

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

