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SEJAMOS TODOS RESPONSÁVEIS! 

Atenção! Para já, avançamos para a nova fase de desconfinamento, mas, se na próxima 
avaliação estivermos com uma incidência acima de 120 casos por 100.000 habitantes, 
voltaremos atrás e teremos que cumprir as regras do momento atual de desconfinamento. 

Isso significa que os restaurantes, cafés e pastelarias voltam a ter limitações nos horários, 
sendo que desde esta quinta-feira já lhe é permitido receber clientes até à meia-noite e 
funcionar até à 1h00, ou que o comércio em geral tem de voltar a encerrar mais cedo quando 
já está autorizado a funcionar dentro do respetivo horário de licenciamento. Se voltarmos 
atrás espetáculos culturais deixam de poder realizar-se até à meia-noite e voltamos a 
diminuir a lotação das salas de espetáculos (com lotação a 50% desde as 00h00 de 11 de 
junho) e voltamos a não poder usar os recintos os desportivos (agora já com 33% da lotação 
autorizada). Temos muito a perder. 

As razões desta subida dos últimos dias têm a ver com três principais situações: 

- adolescentes e jovens adultos, abertura das fronteiras com o regresso de muitos residentes 
que estavam em países estrangeiros, e com festas sociais, especialmente com três bodas de 
casamento que infetaram uma enormidade de cidadãos de Cascais. 
 
O nosso sucesso coletivo depende das nossas atitudes individuais.  
 
Só voltaremos a uma vida normal sem constrangimentos, quando nos virmos livres da 
pandemia. 
 
Disso dependem muitos postos de trabalho. Disso depende a diminuição do sofrimento 
social. Disso depende a saúde de todos, porque se muitos dos infetados não sofrem grandes 
consequências, outros ficam a padecer de forma grave e por muito tempo. 
 
SEJAMOS TODOS RESPONSÁVEIS. 

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
VIDEOVIGILÂNCIA

Cascais assinou iniciou o processo para a instalação do sistema de videovigilância e para 
a criação de um Centro de Controlo, com a assinatura de um acordo com o Comando 
Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) e o Comando Territorial de Lisboa da GNR. Com 
a instalação deste sistema de videovigilância, que será composto por 359 câmaras, a Câmara 
de Cascais pretende “garantir a segurança de pessoas e bens, públicos e privados, e prevenir a 
prática de crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência”.

COVID-19
DIA DE PORTUGAL

No dia 10 de junho, Cascais celebrou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas. Pela manhã ao som do Hino Nacional, Carlos Carreiras, presidente da Câmara 
Municipal de Cascais, acompanhado por Joaquim Aguiar e José d’Encarnação, presidente e 
vice-presidente da Sociedade Propaganda de Cascais respetivamente, hastearam, nos Paços do 
Concelho, as bandeiras de Portugal, de Cascais e da Europa.  Nesta cerimónia, Joaquim Aguiar foi 
homenageado pela Câmara Municipal ao receber das mãos de Carlos Carreiras a Placa de Foral 
da Vila de Cascais, pela sua dedicação à organização das Comemorações do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas no concelho. Nas celebrações estiveram ainda 
presentes representantes das quatro freguesias do concelho e de várias coletividades de Cascais.

COVID-19
PARACICLISMO TÍTULO MUNDIAL NO ESTORIL 

“O caminho para os Jogos Paralímpicos em Tóquio passa pelo Estoril e isso é muito 
importante”, disse José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico português na 
cerimónia que deu o tiro de partida para a primeira prova do Campeonato do Mundo de 
Paraciclismo, que se disputa até dia 13, no circuito do Estoril, em Cascais. 

COVID-19
PRÉMIO DE HISTÓRIA DE CASCAIS

O Prémio de História de Cascais Ferreira de Andrade foi atribuído a João Bernardo Galvão 
Teles pelo seu trabalho “A Quinta de Manique: história e património no concelho de Cascais”. A 
obra de investigação de João Bernardo Galvão Teles visa desvendar a história e apurar o valor 
patrimonial da Quinta de Manique, situada em Manique de Baixo, freguesia de Alcabideche, 
no concelho de Cascais, e simultaneamente de disponibilizar aos seus atuais proprietários um 
instrumento de trabalho que contribua para a respetiva reabilitação.

COVID-19
CIRCUITO DE CAMINHADAS

As Paragens de Caminhadas são o ponto de partida para uma caminhada agradável pelo 
concelho em boa companhia. Em cada paragem existe um condutor responsável pelo percurso 
nos horários e dias identificados para a caminhada. A prática de exercício físico contribui para 
combater o sedentarismo e doenças crónicas. Estas caminhadas não têm limite de idade, uma 
vez que todos os percursos têm um grau de dificuldade reduzido. Para além disso, constituem 
um excelente momento de convívio entre os participantes. No dia 14 de junho, poderá também 
tirar todas as dúvidas e recolher informações sobre a Cabine de Saúde. 

COVID-19
COLÓNIA DE FÉRIAS “O SÉCULO”

Todos sabemos que os miúdos adoram os campos de férias. Desde a praia às brincadeiras 
com os amigos, todas estas experiências típicas são uma alegria para os mais novos enquanto 
crescem. Este verão, a Colónia de Férias da Fundação “O Século” está de volta a São Pedro do 
Estoril, em Cascais.

COVID-19
FESTIVAL DE MÚSICA ESTORIL LISBOA

O 47.º Festival de Música Estoril Lisboa começa no próximo dia 25, homenageia as vítimas e os 
que combateram a pandemia, conta com estreias dos compositores Nuno Côrte-Real e Tiago 
Derriça, e prolonga-se até 18 de dezembro.

COVID-19
CONCERTO OCCO

Concerto da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, “Outro Nome para o Talento”, no dia 12 
de junho às 11h00 no auditório da Boa Nova, com três compositores cujos nomes são sinónimo 
de talento e de génio musical, Mendelssohn, Rossini e Mozart. Pedro Martinho, é o músico 
convidado. Bilhetes à venda no Centro Cultural de Cascais, Museu da Música Portuguesa, Casa 
das Histórias Paula Rego.



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


