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TESTES SÃO PREVENÇÃO CONTRA O VÍRUS
Cascais continua o combate à Covid-19 por todo o concelho com o Plano Local de Testagem
e os Centros de Vacinação em funcionamento máximo. Todos os que pretendam realizar
um teste de antigénio gratuito, podem fazê-lo num dos cinco Covid-Bus que circulam pelo
concelho Na última semana foram realizados quase 6.000 testes que permitiram detetar
78 casos positivos assintomáticos. Só testando conseguimos travar cadeias silenciosas de
transmissão.
Os Centros de Vacinação de Alcabideche e São Domingos de Rana continuam a administrar
cada vez mais vacinas. Nesta terça-feira, foram novamente batidos todos os recordes sendo
administradas 4.594 vacinas: 2.290 em Alcabideche e 2.304 em S. Domingos de Rana.
Recorde-se que, no total, nesta segunda-feira haviam já sido administradas 4.154 vacinas,
mais de 2000 vacinas em cada um destes centros, quase o dobro em relação às habituais 1000.
Combater este vírus é um imperativo de todos e sobretudo com esta nova variante
é importante que os mais novos, por isso não hesite faça o teste.
CASCAIS MAIS VERDE
Os dados foram recentemente revelados. Mais de 70% dos cascalenses (77%) têm, a partir de
suas casas e num raio de 400 metros um espaço verde.
Ao todo foram abertos de parques com dimensão superior a 400m2, para um total de 129,5
mil metros quadrados de natureza em ambiente urbano. São os: Parque Urbano do Penedo,
do Parque Urbano do Outeiro da Vela, Bosques de Outeiro dos Cucos, 25 de Abril, Ribeira dos
Mochos; Espaços Verdes de São Miguel das Encostas, Rua Raul Solnado, Costa da Guia, Av. D.
Jorge V, Rua Principal; Parque Canino e Horta no Bairro de Santo António do Estoril; Fundo
Ambiental de Talaíde e da Abóboda. Estes números não incluem qualquer referência ao Parque
Natural nem às duas dezenas de hortas comunitárias.
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COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
CIRCULAÇÃO NA AML
Terminou a proibição de entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que vigorou nos
últimos três fins de semana, entre as 15 horas de sexta-feira e as 6 horas de segunda-feira. Esta
foi uma das medidas que o governo anunciou nesta quinta-feira, 8 de julho, após a reunião
semanal do Conselho de Ministros.

COVID-19
RESTAURANTES SÓ COM TESTE OU VACINA

Para entrar em hotéis em todo o país e aceder ao interior de restaurantes nos 60 concelhos de
risco elevado e muito elevado durante o fim de semana passa a ser obrigatório ter o certificado
digital ou um autoteste negativo. A medida foi anunciada ontem, na conferência de imprensa
após o Conselho de Ministros e permite aos restaurantes que até agora tinham limitação de
horário até às 15h30 ao fim de semana estenderem o horário até às 22h30.

COVID-19
MÁSCARAS ACESSÍVEIS

Precisa de máscaras? Se reside, trabalha ou estuda em Cascais, saiba que nas próximas
semanas pode levantar 20 máscaras descartáveis (TNT) por semana. Dirija-se a um dos
parceiros aderentes ao programa municipal “Máscaras acessíveis”.

COVID-19
HORÁRIOS E ITINERÁRIO DOS TESTES

A partir desta sexta-feira, é obrigatória a apresentação de teste negativo à Covid-19
(ou de Certificado Digital) para aceder aos restaurantes depois das 19h00 ou durante
o fim de semana e feriados. Faça o teste gratuito a bordo do Covid-Bus.
Confira o itinerário para hoje e para o fim de semana:
Dia 10 de julho
09h00 - 12h30 | Mercado de Cascais e Mercado de Tires.
Dia 11 de julho
09h00 - 12h30 | Mercado de Cascais.

COVID-19
VACINAÇÃO

Tem 45 e mais anos e ainda não foi vacinado(a)? Só nessas condições deve dirigir-se aos
centros de vacinação sem agendamento. A atualização do SNS voltou a colocar nos 45 anos
a vacinação sem agendamento. Lamentamos eventuais transtornos. Antes de se dirigir aos
Centros de Vacinação verifique o semáforo do ACES-Cascais que indica o tempo de espera
previsto

COVID-19
QUEBRA NO TURISMO

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou nesta quinta-feira, 8 de julho, as estatísticas do
turismo que confirmam uma queda de mais de 60% das dormidas e hóspedes no ano passado
face a 2019.

COVID-19
APOIO DO MUNICÍPIO

Pedro Alves, diretor desportivo do Estoril Praia, falou da importância para a região da subida
do clube à I Liga, do apoio que está a receber da autarquia. “O Estoril Praia é a montra do
município de Cascais”.

COVID-19
CAMPEONATO DE VELOCIDADE NO ESTORIL

Após um mês de pausa o Troféu Mini volta agora à atividade. Nos dias 10 e 11 de Julho os
pequenos citadinos britânicos abrilhantarão o circuito do Estoril com duas provas de 20
minutos. Algumas caras já conhecidas no Troféu estarão presentes bem assim como uma
estreia para esta terceira prova no Estoril.

COVID-19
CASCAIS NOS JOGOS OLÍMPICOS

Os atletas do concelho que integram a comitiva olímpica nacional dos Jogos Olímpicos de
Tóquio foram hoje recebidos nos Paços do Concelho para uma breve homenagem. Os Jogos
Olímpicos Tóquio 2020 realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Quem são os
olímpicos de Cascais?
SURF: Frederico Morais e Teresa Bonvalot
VELA: Jorge lima e José Costa
SKATE: Gustavo Ribeiro.

COVID-19
NINHOS DE GAIVOTAS

Quantas gaivotas fazem o ninho nas nossas cidades? Ajude-nos a descobrir e contribua para o
censo nacional desta espécie. Até 31 de julho, se vir uma gaivota-de-patas-amarelas enquanto
passeia pela cidade, no seu ninho ou com as suas crias, registe-o.
Todos os contributos são importantes para aferir, com maior eficiência, o estado atual desta
espécie que, ao longo das últimas décadas, tem vindo a alargar a sua área de nidificação.

COVID-19
ACESSIBILIDADE NAS IGREJAS

Já pode verificar as acessibilidades das igrejas de Cascais antes de sair de casa. Cascais, uma
Vigararia Acessível é a iniciativa que dá a conhecer os acessos das paróquias de Cascais aos
cidadãos com mobilidade reduzida.

COVID-19
TERMINOU O ANO LETIVO

Hoje termina mais um ano letivo! Um ano repleto de desafios em que o Programa de Educação
e Sensibilização Ambiental de Cascais se reajustou e a comunidade escolar respondeu com
entusiasmo! Realizaram-se mais de 900 atividades que envolveram cerca de 21.000 alunos,
desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário.

COVID-19
RECONHECIMENTO

O apoio da autarquia “às ações da Embaixada [da Roménia] de promoção da identidade
dos valores da comunidade romena” no concelho, acaba de ser reconhecido pelo Presidente
da Roménia, Klaus-Werner Iohannis. O governante condecorou Carlos Carreiras, presidente
da Câmara Municipal de Cascais, com a Ordem Nacional “do Mérito”, grau de Comendador,
agradecendo o apoio “a todas as ações de integração” daquela comunidade no concelho,
“inclusivamente através da introdução nas escolas portuguesas, do curso de língua, cultura e
civilização romenas”.

COVID-19
AVISO CARCAVELOS

Na Praia de Carcavelos, na zona junto ao “Bar dos Gémeos”, está a ser instalado um circuito de
obstáculos “OCR Lynx Race Park”. Depois do Parque Urbano de Outeiro de Polima, este será o
segundo circuito do género criado para promover a prática desportiva ao ar livre.
Durante a fase de instalação, por motivos de segurança, há cinco lugares de estacionamento
reservados.

COVID-19
ESTUDAR AS AVES

Como é possível estudar as Aves? Este é o mote de lançamento para a palestra do próximo
sábado, dia 10, às 10h00, na Quinta do Pisão - Anilhagem científica: as viagens das aves
limícolas, com Afonso Rocha do Grupo de Anilhagem do Estuário do Tejo.

COVID-19
EXPOCASCAIS

A 4.ª edição da Expo Cascais regressa a 13 e 14 de julho em formato híbrido e promete trazer a
debate temas atuais, proporcionando aos participantes informação útil e conhecimento sobre a
realidade e o mercado empresarial a vários níveis – produtos, serviços, entre outros. Destinado
a empresários e investidores, mas também as entidades/instituições/organismos ligados à
atividade empresarial do concelho e público em geral, o evento é organizado pela Associação
Empresarial de Cascais - AECC com o apoio da autarquia.

COVID-19
CADEIRA TIRALÔ

Tem mobilidade condicionada? Com toda a segurança poderá usufruir de banhos de mar nas
praias de Carcavelos, Tamariz e Conceição.
De forma gratuita, a cadeira tiralô, no âmbito do Projeto Cascais Acessível – Praia para
todos, integrado no “Maré Viva”, programa municipal de voluntariado jovem, está disponível
diariamente (incluindo ao fim de semana), das 9h00 às 19h00 até 11 de setembro. É
fundamental usar máscara e respeitar as regras sanitárias. Os voluntários do Programa
Maré Viva estão presentes para assegurar a disponibilidade do equipamento, realizar a sua
desinfeção após cada utilização, manusear o tiralô e apoiar nas idas ao banho.

COVID-19
BANCOS INOVADORES
Durante cerca de um mês, com a ajuda da Profor esteve disponível na Baía de Cascais para
testar a recetividade do público ao projeto vencedor OP23 do OPCascais 2018. A ideia nasceu
do Orçamento Participativo Jovem e avançou. Em breve, esta ideia vencedora do OPCascais
trará para as ruas do concelho exemplares semelhantes para fornecer um carregamento
sustentável.

COVID-19
MOBICASCAIS

Completaram-se esta semana cinco anos sobre a entrada ao serviço do Sistema de Mobilidade
Integrada de Cascais - MobiCascais. Cinco anos marcados pelo crescimento de utilizadores.

COVID-19
AELEVA-TE COM MAIS DE 3 MIL JOVENS

No ano letivo 2020/2021, o Programa de Capacitação Juvenil da Jovem Cascais impactou 3097
jovens, num total de 263 ações de diferentes temáticas. O programa do próximo ano letivo
inclui nove projetos, entre eles o AELeva-te e o Ativoluntário. O grande objetivo desta iniciativa
é a capacitação juvenil, a sensibilização e informação dos jovens e o incentivo à participação
cívica.

COVID-19
VOLUNTARIADO INTERGERACIONAL

Da inclusão e da proximidade se constroem relações proveitosas. É este o mote do Projeto de
Voluntariado Intergeracional de Cascais, que permite uma troca de “conhecimentos” bilateral
entre gerações. Mais expeditos no uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação
(TIC), os voluntários jovens estão a participar em sessões de esclarecimento nas entidades
da Rede Solidária do concelho para proporcionar aos “novos à mais tempo” a aquisição de
conhecimentos e noções básicas que permitam usar ferramentas digitais como o correio
eletrónico, WhatsApp, Zoom, ou simplesmente navegar na Internet em segurança.

COVID-19
MIRACIMA

Arranca nesta semana no Estoril a intervenção “Miracima” para reposição de muros de
contenção, relocalização de lugares de estacionamento e plantação de árvores. Uma obra que
vem trazer mais qualidade de vida para todos.

COVID-19
ABANDONO NÃO!

Qualidade de vida e bem-estar é só aquilo que os animais nos pedem em troca de todo o afeto
e companhia que nos dão. Neste verão, lembre-se: Abandono, não. Em nenhuma situação!

COVID-19
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A participação faz toda a diferença. Ajude a decidir quais as propostas que avançam para a
fase de Análise Técnica do OP Cascais 2021. Há propostas de várias áreas, todas de cidadãos
para cidadãos. Faça parte que nós concretizamos as ideias mais votadas. Vote online até dia 12.

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

