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A DEMOCRACIA TAMBÉM É UMA ARMA CONTRA A PANDEMIA
O ano de 2021 chegou com sinais de esperança. O início do processo de vacinação marcou uma
nova etapa no combate à pandemia que há 10 meses inferniza as nossas vidas, causa mortes, destrói economias, tem consequências sociais – desemprego e perda de rendimentos.
Esta nova fase, contudo, não pode levar-nos a embandeirar em arco. Há ainda um longo caminho
a percorrer. Todo o processo de vacinação implica um conjunto de ações e uma logística, nunca
até hoje experimentada a nível mundial. Portugal também já definiu o seu plano de vacinação e
Cascais vai dar o seu contributo na procura de soluções viáveis para que no concelho a planificação possa ser cumprida. Desde o início do surto de COVID, Cascais não esperou para encontrar as
soluções com vista a contribuir decididamente na luta contra a pandemia.
Agora já começamos a criar estruturas no apoio ao processo de vacinação, segundo as orientações das autoridades nacionais de saúde e em colaboração estreita com as autoridades locais e
instituições do concelho. Começámos há 2 meses a organizar e a definir estratégias com vista à
vacinação, sabendo que um dos aspetos essenciais neste processo é a dotação de pessoal qualificado a nível de enfermagem. Nesse sentido já contratamos enfermeiros que vão auxiliar nesta
tarefa de primordial importância.
Mas se a esperança aqueceu os nossos corações logo no início do ano, essa esperança não pode,
sob o risco de deitarmos tudo a perder, dar lugar a baixarmos as medidas de segurança sanitária. Temos de continuar a dar continuidade às cautelas, às medidas de prevenção, principalmente
nos comportamentos individuais. Nunca é demais insistir que o uso de máscara, ainda é o melhor
escudo contra a COVID, que a distanciação física é fundamental, como o evitar aglomerações e
ajuntamentos, assim como continuar com os processos de higienização das mãos. Até que o processo de vacinação esteja concluído – e ainda falta muito tempo para isso- o vírus continua à solta
entre nós. E como hoje já sabemos é um vírus traiçoeiro que ataca sem aviso e é de propagação
muito rápida. Não podemos neste fase permitir que os nossos hospitais e o nosso sistema de
saúde colapse. Não podemos deixar que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e auxiliares claudiquem por exaustão neste combate, onde heroicamente se têm mantido na primeira das
primeiras linhas desta luta.
Os números conhecidos de nível de novas infeções não nos dá margem de tranquilidade. Só nos
pode mobilizar para prosseguir. Para continuarmos unidos neste combate, mesmo que por vezes
não compreendamos as determinações das autoridades, mesmo que estejamos cansados física e
psicologicamente, não podemos baixar os braços.
O vírus continua no meio de nós e quanto mais ele progredir, pior ficará a situação económica,
pior será a destruição de empregos, pior será a perda de rendimentos. Para recuperarmos tudo
isto, assim como para recuperámos as nossas vidas temos de prosseguir este esforço cumprindo
as determinações das autoridades sanitárias.
Vivemos um tempo atípico, mas vivemos em democracia e queremos continuar a viver em democracia, em liberdade e numa sociedade de cidadãos livres.
Estamos na proximidade de um ato eleitoral de enorme importância. Vamos eleger um presidente
da República para os próximos 5 anos. Pela primeira vez em democracia vamos a eleições debaixo
de uma ameaça pandémica.
Toda a vida democrática sofreu profundas alterações. As campanhas eleitorais debaixo desta nossa vivência serão diferentes, provavelmente menos mobilizadoras, mas mais conscientes e determinantes.
Neste início de ano, com todas estas contrariedades, mas também com sinais de esperança temos
de vencer o vírus também no ato eleitoral.
Votar é também combater a pandemia.
Para que todos os munícipes possam votar em segurança, a Câmara está, no âmbito das competências legais – mas também antecipando situações – a criar as condições para que Cascais possa
votar em segurança. Em segurança democrática e em segurança sanitária.
Para além do alargamento dos locais de voto, Cascais poderá igualmente começar a votar antecipadamente, no dia 17, no mercado da vila, com todas as condições de segurança. Para tal basta os
cidadãos que assim o desejam inscreverem-se entre os dias 10 e 14 de janeiro.
Apelo a todos os cascalenses que exerçam o seu direito de voto porque o voto é também uma
arma contra a pandemia.
Carlos Carreiras
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ESTA SEMANA
COVID-19
DEMOCRACIA DIGITAL

Carlos Carreiras voltou ao contato com os munícipes de Cascais depois do período de Natal. Na
emissão de hoje, na página do facebook da Câmara, o presidente prestou um conjunto de informações, esclarecimentos, deu a conhecer algumas das atividades do executivo e respondeu às
questões que lhe foram colocadas. Durante a emissão em direto foram registados cerca de 2400
(2386) visualizações o que corresponde a 5173 pessoas alcançadas e 1068 interações.

COVID-19
ELEIÇÕES

Os preparativos para que o momento eleitoral decorra de forma segura em tempos de pandemia
já começaram em Cascais.
Por causa da pandemia, o Voto Antecipado, no dia 17, no Mercado da Vila foi alargado a todos
os eleitores recenseados no território nacional. É preciso fazer inscrição entre os dias 10 e 14 de
janeiro. No dia das eleições (24) vão ser alargados o números de locais de voto.

COVID-19
MAIS CAPACIDADE PARA TESTES

Para responder à crescente procura de testes de diagnóstico à COVID-19 por parte da população de Cascais e concelhos vizinhos, o Hospital CUF Cascais aumentou a capacidade diária para
a realização de até 500 testes por dia com a abertura de um novo espaço.

COVID-19
CABAZES

Comissão para a Pessoa com Deficiência vai entregar cabazes com alimentos a 25 famílias desfavorecidas. São famílias acompanhadas pela Cercica, CRID e ARIA.
Este é mais um bom exemplo da Rede Social de Cascais a funcionar.

COVID-19
ÁRVORE SOLIDÁRIA

A iniciativa tinha como objetivo angariar brinquedos para as crianças das famílas mais carenciadas do concelho. 22 Árvores de Natal Solidárias foram colocadas por todo o concelho, com
o apoio das associações de moradores e coletividades. O sucesso da ação fez com que esta se
prolongasse até ao Dia de Reis, 6 de janeiro. Mais de duas centenas de brinquedos chegaram à
ARESC para serem distribuídos pelas 320 famílias.

COVID-19
JOVENS VOLUNTÁRIOS

2020, ano de pandemia, mas os jovens voluntários de Cascais estão duplamente de parabéns:
por não terem desistido e por levarem por diante a grande maioria dos projetos propostos,
mesmo quando as escolas fecharam e tiveram de se adaptar a uma nova realidade. O hastear de
4 bandeiras foi o culminar de um reconhecimento público do seu envolvimento com a ajuda da
comunidade educativa.

COVID-19
DIA DE REIS

Reis Magos vieram a Cascais acompanhados pelos respetivos camelos.Sem ajuntamentos, mas
com muita animação e direito a selfies (com máscaras e o devido distanciamento. Foi o encerramento das celebrações itinerantes que levaram o Natal à porta de casa de milhares de munícipes, o cortejo de Dia de Reis percorreu dezenas de ruas em três saídas onde nem sequer faltaram os respetivos camelos, animais criados em Portugal pelo que não estranharam o frio que se
faz sentir por estes dias.

COVID-19
RODA GIGANTE

As iluminações de Natal acendem-se pela última vez a 6 de janeiro. Se ainda não veio apreciar
venha daí. A Roda Gigante continua disponível até dia 31 de janeiro.

COVID-19
ESTACIONAMENTO

Após três meses de nova isenção, o estacionamento tarifado de duração limitada (parquímetro)
foi reativado dia 4 de janeiro, voltando a ser pago. Em alternativa, e como forma de permitir o
alívio da pressão sobre os transportes públicos em tempos de pandemia, os parques sob gestão
da MobiCascais, com mais de 3000 são gratuitos.

COVID-19
CÃES RESGATADOS

A PSP de Cascais resgatou 29 cães de diferentes raças e portes que viviam sem condições numa
casa em Carcavelos.

COVID-19
FOTOGRAFIA

Pela primeira vez em Portugal a obra de uma das mais misteriosas fotógrafas.
Descrita pelo fotógrafo Joel Meyerowitz como dona de “uma sensibilidade especial para captar
o momento, para detetar o rasgo de um gesto, para a micro expressão de um rosto”, a enigmática fotógrafa norte-americana Vivian Maier (1926-2009) terá a sua excecional obra apresentada
entre 16 de janeiro e 16 de maio de 2021 no Centro Cultural de Cascais, numa mostra inédita em
Portugal. A organização é da Fundação D. Luís I e da Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da
programação do Bairro dos Museus.

COVID-19
HAMLET EM CASCAIS

No arranque para o novo ano, o Teatro Experimental de Cascais revela a peça que subirá a palco
em primeiro lugar em 2021. HAMLET, de William Shakesperare, com tradução de Sophia de Mello
Breyner Andresen, dramaturgia de Fernando Moser e colaboração dramatúrgica de Miguel Graça, conta novamente com a magia característica de Carlos Avilez na encenação. Como já vem
sendo habitual, a produção estreia a 27 de Março, no Dia Mundial do Teatro, inaugurando assim a
época no Teatro Municipal Mirita Casimiro, em Cascais.

COVID-19
CASCAIS NA LISTA DOS MELHORES HOTÉIS

Há dois nomes portugueses na lista de melhores hotéis e resorts do mundo elaborada pela Condé Nast Traveler. Na sua “Gold List” para 2021 na Europa, a publicação inclui o The Albatroz, uma
unidade de cinco estrelas localizada em Cascais, e o Santa Clara em Lisboa.

COVID-19
ACADEMIA SULYDANCE

É já no domingo que a Academia Sulydance celebra o seu 10º aniversário com uma dupla sessão
de espectáculos no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.
Em homenagem ao Dia Mundial da Dança e tendo como mote “Dançar é viver!”, a Academia
Sulydance sobe ao palco às 11 horas e, posteriormente, às 17 horas.

COVID-19
BEM DITO NATAL

Para prolongar o espírito natalício por mais uns dias, a Associação Juvenil Tribo de Palco apresenta o espetáculo solidário “Bem Dito Natal”, no fim de semana de 16 e 17 de janeiro, no CriArte
by Jovem Cascais, em Carcavelos. Metade do valor do bilhete reverte para as Caixas Solidárias
de Cascais.

COVID-19
ADAPTCASCAIS- ESTRATÉGIAS LOCAIS PARA AS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
O Presidente da Câmara Municipal de Cascais apelou aos munícipes cascalenses para participarem no fundo AdaptCascais, de combate às alterações climáticas, desafiando-os a apresentarem
os seus próprios projetos. Carlos Carreiras “convocou todos os cidadãos para a ação”, porque
“é preciso agir e já”, com segurança científica, no combate às alterações climáticas, e reafirmou
o compromisso de Cascais que se coloca na primeira linha a nível nacional neste combate e que
desde 2010 é o 1º município a desenvolver uma estratégia local para as Alterações Climáticas.

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

TUDO SOBRE PROTOCOLO DE VACINAÇÃO
P&R VACINAÇÃO LOCAL
P: Que protocolo é este?
R: Vem dar apoio ao SNS na administração do Programa de Vacinação gratuita contra a gripe
sazonal para seniores (pessoas com 65 e mais anos) e doentes crónicos. A Câmara Municipal
de Cascais, Farmácias do Concelho e Associação Dignitude associaram-se para garantir que
a administração da vacina (habitualmente paga fora do SNS) seja gratuita para seniores
residentes no concelho. Desta forma alivia-se a pressão sobre os Centros de Saúde ou Unidades
de Saúde Familiar, especialmente sobrecarregados por causa da pandemia.
P: Onde posso ser vacinado(A)?

R: No Centro de Saúde onde está inscrito(a) ou nas farmácias. Esta vacinação implica
disponibilidade de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Junto dos Centros de Saúde e a
pedido do ACES Cascais, a vacinação poderá decorrer no Covid-Bus que, neste caso, funciona
como posto avançado de vacinação ao serviço da unidade de saúde. Ao abrigo do Programa
de Vacinação Local, o ato de vacinação nas 42 farmácias do concelho é gratuito para os
munícipes com 65 anos e mais, desde que haja vacina para administrar. Deve ser feita reserva
prévia. O custo de 2,5€ é suportado pela CM Cascais (90%) e pela Associação Dignitude (10%).

P: Onde podem vacinar-se?
R: Numa das 42 farmácias de Cascais (todas se associaram) - por marcação nas farmácias
da área de residência - e no Covid-Bus da Câmara Municipal de Cascais que vai circular por
todas as freguesias a reforçar a vacinação em articulação com o ACES Cascais. Aconselha-se
o munícipe a escolher uma farmácia da sua área de residência e que façam a marcação. No
Covid-Bus, o munícipe deverá tirar uma senha e aguardar a sua vez.

P: Quanto paga a CMC?
R: A vacina contra a gripe sazonal é gratuita para seniores. Porém, a administração só é gratuita
nos Centros de Saúde ou Unidades de Saúde Familiar. Nas farmácias tem habitualmente um
custo de 2.5€. Com o presente protocolo, a Associação Dignitude assegura10%, a CMC os
restantes 90% para que a vacina não tenha qualquer custo.

P: Qual é o valor global do protocolo?
R: 25 mil euros.
P: Porquê? Mais uma resposta municipal para aliviar os centros de saúde, os hospitais e o SNS.
R: Mais uma resposta para vencer a covid.
NOTA: STOCK DE VACINAS ESGOTADO. AGUARDA NOVA ENTREGA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

FAQ’S em atualização em cascais.pt
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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
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

