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CELEBRAR A HISTÓRIA COM OLHOS NO FUTURO
Na próxima semana Cascais faz anos. São mais de 600 anos, mais precisamente 657, que vamos
celebrar com orgulho.
No dia 7 nas Grutas do Poço Velho vamos recordar que por aqui houve registo humano desde o
Paleolítico. Mas não estamos presos ao passado. Reconhecemos esse passado e temos orgulho na
nossa história, mas em Cascais estamos virados para o futuro.
Somos uma comunidade única integrada por mais de 120 nacionalidades em que todos somos
cascalenses. Somos gente única com características de acolhimento, uma simbiose da natureza que
nos rodeia, a conjugação entre a terra e o mar, por isso, fomos porto de abrigo de exilados e de
refugiados. Somos porta de entrada do mundo que nos rodeia e nesta semana vamos inaugurar a
Rota do Ocidente.
A Rota do Ocidente vai situar Cascais como referência no turismo de luxo, no que se considera ser
o luxo no século XXI: um conjunto de experiências únicas, verdadeiras, com um impacto mínimo nos
ecossistemas. Não podia ser de outra forma, uma vez que Cascais é, há muitos anos, uma referência
no turismo sustentável. A implementação de uma rota que percorre o Parque Natural de SintraCascais e estabelece uma ligação da orla costeira com o interior da serra é um elemento condutor
para a descoberta deste território.
Esta semana, vamos também visitar as intervenções no Bosque da Ribeira dos Mochos Norte e
Bosque de Outeiro dos Cucos.
Com a presença do ministro da Administração Interna vamos assinar o protocolo do sistema de
segurança de CCTV.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
MAIS DE SEIS SÉCULOS DE HISTÓRIA

Entre os dias 5 e 13 de junho decorre a Semana do Município que este ano celebra o 657º
aniversário da Vila de Cascais. São seis séculos e 57 anos de uma longa e rica História repleta
de histórias de um município ímpar que marca Portugal. Este aniversário é marcado pela
revisitação da História de Cascais e dos primeiros povoamentos humanos de que há memória
no concelho. A presença do Homem no território do concelho remonta ao Paleolítico, na
chamada pré-história da humanidade. Os “primeiros cascalenses” habitaram a região numa
época compreendida entre 10.000 a.C. e 4.000 a.C.. Desse período ainda subsistem vestígios
arqueológicos, nomeadamente nas Grutas do Poço Velho, situadas no coração da vila.

COVID-19
PARACICLISMO EM CASCAIS

Cascais vai receber, no Circuito Estoril o Campeonato do Mundo de Paraciclismo entre os dias
9 e 13 de junho. É o maior evento mundial anual de ciclismo para pessoas com deficiência. Esta
prova marca ainda a maior participação nacional em mundiais de paraciclismo. São os melhores
paraciclistas do mundo que vão disputar o Campeonato do Mundo de Paraciclismo. Mais de
300 atletas, de 39 países, a competir pelos 53 títulos mundiais que vão ser atribuídos até ao
final da prova.

COVID-19
MIRPURI SAILING THROPHY

Simbolicamente, hoje ouviu-se o troar dos canhões no Forte de Santo António da Barra. Foi assim
dada a partida para a regata “Mirpuri Foundation Sailling Throphy”, que coincide com a escala em
Cascais da “The Ocean Race Europe”, o que significa que toda a frota de 12 VO65s e IMOCA 60s
vai também alinhar pela primeira vez em Portugal. Organizada em parceria com o Clube Naval de
Cascais, a regata de duas voltas foi oficialmente inaugurada pelo presidente da Câmara, Carlos
Carreiras.

COVID-19
ART DISTRIT

O Pestana Cidadela Cascais – Pousada & Art District, localizado na Fortaleza da Cidadela, em
Cascais, reabriu as suas portas, dia 2 de junho. Este hotel é uma das primeiras unidades hoteleiras
a integrar um Art District, que agrega galerias, ateliês e espaços comerciais na Praça d’Armas,
em Cascais, e inaugura amanhã, dia 5 de junho, a 1ª Art Session de 2021. É um projeto único da
hotelaria que combina um espaço histórico a um ambiente artístico e contemporâneo.

COVID-19
CARCAVELOS REFORÇA OFERTA UNIVERSITÁRIA

A Nova School of Business & Economics e a NOVA School of Law uniram-se, numa parceria
para “fazer mais e melhor pela formação de executivos no setor Jurídico”,
criando a Nova School of Law Executive Education. As aulas terão lugar no campus de
Carcavelos à beira-mar e os programas serão ministrados pelos mesmos professores e
profissionais de referência da Faculdade de Direito.

COVID-19
OBRAS EM CARCAVELOS

Estão a decorrer as intervenções de reabilitação urbana na Rua Dr. José Joaquim de Almeida,
Praça da República e Rua 5 de Outubro, em Carcavelos. As obras inserem-se no Projeto de
Reabilitação Urbana de Carcavelos. O objetivo é, segundo a autarquia cascalense, “promover
a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível superior”. Para
além da reabilitação de pavimentos, espaços exteriores e espaços verdes, estão previstas ainda
a revitalização do largo da igreja e da Praça da República. Vão ainda ser realizadas mudanças
na pavimentação para novas áreas pedonais e o alargamento de algumas zonas de passeio em
algumas destas artérias.

COVID-19
BOLSAS SOCIAIS

Estão abertas as inscrições para as Bolsas Sociais 2021/22. Destinadas a apoiar famílias do 1º
ao 3º escalão do abono de família, estas bolsas são um investimento municipal na valorização
da primeira infância e resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, Uniões/
Juntas de Freguesia e creches privadas aderentes.

COVID-19
ALERTA SOBRE OS RESÍDUOS

Cascais associa-se às Águas do Tejo Atlântico numa campanha digital para alertar os munícipes
sobre os resíduos que não devem ser colocados na sanita e relembrar a importância do
tratamento da água usada nas Fábricas de Água, um serviço essencial à saúde pública e ao
ambiente.

COVID-19
CAMISOLA DO AVESSO

É já no dia 9 de junho o webinar “Camisola do avesso - Pelos direitos das crianças acolhidas”.
Um momento de debate que coloca o acolhimento institucional na ordem do dia, sensibilizando
a comunidade e as entidades públicas para as necessidades e para a realidade específica da
criança e jovem em acolhimento institucional. Inscreva-se aqui.

COVID-19
VELEJADORES DOS ESTADOS UNIDOS VENCEM EM CASCAIS

Os portugueses Jorge Lima e José Costa conquistaram o quinto lugar no campeonato da
Europa de 49er e 49er fx. A próxima prova decorrerá entre 7 e 12 de junho, os norte-americanos
Nevin Snow e Dane Wilson venceram o Cascais 49er Championship,
no mesmo dia em que Jorge Lima e José Costa venceram a ‘medal race’ para acabar a prova
em quinto lugar. No último dia do 49er e 49er fx (competição feminina), foram disputadas
as ‘medal races’ de ambas as classes, com os portugueses a imporem-se, mesmo sem
conseguirem subir ao pódio da final.

COVID-19
EVERYDAYCOVID

Amanhã, pelas 18h30, vai decorrer a apresentação do livro “Everydaycovid - diários fotográficos
em estado de emergência” na Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana. A obra que reúne
mais de 500 fotografias de 87 fotógrafos e fotojornalistas portugueses, tem um primeiro
caderno em braille e contém um código QR que permite ouvir as legendas das fotografias.

COVID-19
DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Venha celebrar o dia Mundial do Ambiente no parque da Quinta da Alagoa. Este sábado, dia 5
de junho, participe nos Ateliês de Sustentabilidade e as Oficinas de Natureza e assista à Hora
do Conto ou à peça de teatro “Os Polos da Nossa Terra”. Venha celebrar o Dia Mundial do
Ambiente em família e com toda a segurança.

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
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PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS

PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

