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O NOSSO COMPROMISSO: CONTINUAR EM TODAS AS FRENTES!
Voltaram a surgir algumas preocupações no horizonte no que diz respeito à situação
pandémica. Com os números a aumentarem significativamente na região de Lisboa e no
Algarve. Na última reunião do Conselho de Ministros, o governo voltou a impor restrições
de circulação aos fins de semana de e para a Área Metropolitana de Lisboa. São situações
indesejáveis a todos os títulos, desde logo para a salvaguarda da saúde, da liberdade dos
cidadãos e também para a necessidade imperiosa das atividades económicas poderem respirar
um clima sadio. Nunca é demais recordar que todos devemos cumprir com o decretado e
continuar todas as medidas de prevenção, como o evitar ajuntamentos, de higienização e do
uso de máscaras. São e continuam a ser o nosso escudo protetor contra este maldito vírus que
teima em não largar as nossas vidas.
Em Cascais, tudo temos feito e tudo continuaremos a fazer para preservar vidas, aliviar as
unidades de saúde e os seus profissionais, mas a nível individual todo o cidadão deve ter a
consciência que também lhe cabe um papel neste combate contra o vírus da SarsCov 2.
Este é um alerta que não me cansarei de repetir.
Mas as nossas vidas têm de continuar em várias frentes e o executivo camarário prossegue
as suas atividades sem contudo deixar desguarnecer a defesa da saúde coletiva dos nossos
munícipes.
As horas difíceis que já passámos constituem um reforço de conhecimento e de atenção para
continuarmos este combate.
Esta semana, acompanhado por elementos da vereação fiz uma ronda pelo concelho para
avaliar o curso de diversas obras de requalificação do espaço público e pude constatar que as
mesmas decorrem em bom ritmo, apesar das dificuldades que nos têm sido criadas devido às
condições pandémicas.
Conforme salientou o vereador Nuno Piteira Lopes, “precisamos de cumprir com aquilo que
foram os nossos objetivos e com aquilo que estava programado”.
A nossa especial atenção incidiu com as freguesias como São Domingos de Rana e Carcavelos.
Nessas freguesias a requalificação e regeneração do espaço público, como a mobilidade
rodoviária, mobilidade suave, com a criação de passeios e zonas pedonais são o grande foco de
atenção do executivo.
O nosso compromisso era que as obras ficarem prontas até ao dia 15 de julho e tudo indica que
vamos conseguir. Vamos continuar requalificar, a regenerar o espaço publico para que Cascais
fique um concelho uno, sem diferenças entre as freguesias. E esse o grande esforço que temos
feito.
No plano ambiental, Cascais tem sido e vai continuar a ser um concelho pioneiro e inovador e
são já do conhecimento público a regeneração de bosques, matas, jardins e espaços verdes. É
um objetivo para hoje mas principalmente para as gerações vindouras. É do interesse de todos
que Cascais continue a ser uma área sustentável em termos ambientais e de elevado equilíbrio
ecológico.
As preocupações com as alterações climáticas não são matéria desconhecida. Hoje em dia,
cientistas, responsáveis políticos e um grande conjunto de cidadãos estão empenhados, em
nome da defesa do planeta e do bem-estar coletivo em combater as emissões carbónicas, o
aquecimento global, em suma em dar combate às alterações climáticas.
Recentemente, a vereadora Joana Balsemão recordou que, missão de mitigar as alterações
climáticas levou a que Cascais se tornasse o primeiro município do país a lançar um roteiro
para atingir a neutralidade carbónica até 2050. No âmbito desse roteiro, que não queremos
que seja apenas uma lista de boas intenções, está uma série de medidas relacionadas com a
descarbonização. Uma dessas iniciativas é o Cascais Smart Pole by Nova SBE, um espaço de
experimentação de soluções inovadoras que podem vir a contribuir para este objetivo comum.
Para lá chegar, foi criada uma rede de parceiros que envolve empresas de diferentes setores
que estarão intimamente envolvidas nas várias ideias que serão testadas, mas que também
contribuem com financiamento. Este orçamento colocado ao serviço da inovação ambiental
será distribuído por recursos humanos, equipamentos e outros custos associados.
O Smart Pole Market. É uma ferramenta através da qual os cidadãos podem trocar créditos de
carbono. De forma prática, esta será uma plataforma em que será possível acumular créditos
de carbono com base em ações positivas para o ambiente, que serão gastos à medida que o
utilizador pratique alguma atividade que implique a emissão de gases com efeito de estufa.
Por exemplo, se depositar óleo alimentar usado num contentor apropriado, recebe um crédito
que pode gastar quando precisar de conduzir um automóvel de combustão. O nosso objetivo é
mostrar que a descarbonização traz vantagens às famílias.
Pese embora o ruído fomentado por profissionais da agitação e propaganda que julgam que
as redes sociais podem inverter a verdade dos factos, através de calúnias, notícias falsas e
mentiras mil vezes repetidas, Cascais continua a trabalhar com ações concretas, longe dos
holofotes dos demagogos que sem soluções optam por denegrir tudo o que tem sido feito. É
uma tentativa vã de nos desviarem do rumo traçado que queremos continuar a prosseguir.
Grandes nomes da escultura numa grande exposição internacional
Não quero deixar de assinalar mais um acontecimento cultural que volta a colocar Cascais no
centro das grandes ações culturais de nível internacional.
Amanhã, no Centro Cultural, será inaugurada uma exposição de grandes nomes mundiais da
escultura.
São obras de nomes maiores das artes plásticas do início do século XX até à atualidade: o
Centro Cultural de Cascais volta a apostar numa grande exposição internacional, seguindo
uma linha de programação que procura trazer para Portugal o melhor que acontece lá fora.
“A Emoção do Espaço” exibe obras de Auguste Rodin, Man Ray, Joan Miró, Miquel Barceló,
Antonio López, Manolo Hugué, Julio González e Óscar Dominguez, entre outros protagonistas
que marcaram a história da escultura dos últimos 100 anos, destacando-se nas vanguardas
e movimentos artísticos como o cubismo, o modernismo, o dadaísmo, o surrealismo ou o
realismo. A mostra “Emoção do Espaço”, uma seleção de peças da coleção da fundação
espanhola Azcona, reúne obras inovadoras que rasgaram conceitos e derrubaram os limites da
criação artística.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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ESTA SEMANA
COVID-19
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
Carlos Carreiras procedeu esta semana à avaliação do estado das obras de requalificação dos
espaços públicos, um pouco por todo o concelho. Acompanhado por parte do executivo, a
visita teve o principal enfoque nas freguesias de São Domingos de Rana e Carcavelos.

COVID-19
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA ESCOLA MATILDE ROSA
ARAÚJO
A Escola Secundária Matilde Rosa Araújo, em Matarraque, S. Domingos de Rana inaugurou
esta semana novos laboratórios de Física/Química e Biologia/Geologia., um projeto incluído no
Orçamento Participativo, um investimento de 300 mil euros, que abrem a porta ao reforço da
oferta educativa.

COVID-19
TODOS POR TODOS

A Corrida Virtual da Páscoa terminou a 4 de abril e conseguiu angariar mais de 25 mil euros
destinados ao apoio alimentar às famílias mais carenciadas devido à pandemia do COVID-19.
Esta semana a Câmara procedeu à entrega, pela cadeia comercial Lidl de 2.500 euros
integrantes desse projeto.

COVID-19
VACINAÇÃO PARA MAIORES DE 55 ANOS

Para quem tem mais de 55 anos de idade e ainda não recebeu a vacina contra a COVID-19 já
não é necessário proceder ao agendamento. Basta comparecer nos centros de vacinação no
Complexo Desportivo de Alcabideche ou de S. Domingos de Rana (Massapés) e receber a
vacina. Os centros funcionam todos os dias incluindo fins de semana.

COVID-19
TORNAR A VACINAÇÃO MAIS AGRADÁVEL

Com o intuito de tornar os momentos de vacinação mais agradáveis, principalmente o tempo
de espera e de recobro, a Câmara tomou a iniciativa de oferecer livros e DVD’s, editados pelo
município Uma forma também de incentivar à leitura.

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
CASCAIS DE NOVO NO CENTRO DAS GRANDES EXPOSIÇÕES
INTERNACIONAIS
É já amanha que será inaugurada no Centro Cultural, a exposição “A Emoção do Espaço”,
um conjunto de esculturas de nomes maiores das artes plásticas do início do século XX até à
atualidade. O Centro Cultural de Cascais volta a apostar numa grande exposição internacional,
seguindo uma linha de programação que procura trazer para Portugal o melhor que acontece lá
fora. “A Emoção do Espaço” exibe obras de Auguste Rodin, Man Ray, Joan Miró, Miquel Barceló,
Antonio López, Manolo Hugué, Julio González e Óscar Dominguez, entre outros que marcaram
a história da escultura dos últimos 100 anos.

COVID-19
CONHECER A FAUNA DA COSTA MARÍTIMA DE CASCAIS

Contribuir para a preservação das espécies marinhas e evitar processos de extinção são os
objetivos da exposição conjunta da Câmara e do Aquário Vasco da Gama, um parceiro com
mais de 100 anos de experiência na divulgação e na preservação da fauna marinha. Esta
exposição- com a apresentação de 26 espécies piscícolas- está patente, até 25 de julho no
paredão.

COVID-19
VERÃO NO PARQUE- SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Uma iniciativa da Câmara que visa criar uma forma de disfrutar do sol, sem necessidade de ir à
praia e, assim, evitar aglomerações. Este ano o Verão no Parque integra diversas iniciativas de
sustentabilidade ambiental. Amanhã, dia 19, a partir das 9h30, no Parque Marechal Carmona
a Biodiversidade é o tema para um conjunto de iniciativas lúdicas de sensibilização para a
sustentabilidade ambiental.

COVID-19
CASCAIS JÚNIOR CHEF

Amanhã, o Mercado da Vila - Cascais vai receber a 1.ª eliminatória do Cascais Júnior Chef.
Vão estar em competição 8 jovens, pré selecionados, com idades compreendidas entre os
12 e os 17 anos, que vão ser avaliados por um júri, composto de vários Chefs, dos quais o
Chef Chakall. Nesta primeira prova, os jovens terão como desafio a confeção de um prato
tradicional de Cascais, presente no livro “Receitas de Reis e Pescadores – Memória e Património
Gastronómico do Concelho de Cascais.

COVID-19
ADIAMENTO

Devido às condições pandémicas foi adiada a sessão participativa do Plano de Paisagem do
Parque Natural Sintra Cascais, que se iniciava amanhã, destinadas a moradores e proprietários
da área do parque. A Câmara anunciará, em breve, nova data.

COVID-19
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COM SESSÕES ONLINE

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
EXPO RECURSOS HUMANOS

Trata-se do maior evento sobre Recursos Humanos que se realiza em Portugal. Este ano e de
novo em Cascais realizou-se a 20ª edição da Expo RH, com cerca de 2 mil participantes, num
formato híbrido, quer presencialmente, quer online.

COVID-19
SALVAGUARDAR E PROTEGER

Reuniu-se esta semana a Comissão Municipal da Proteção Civil e da Defesa da Floresta. Foi
feita uma avaliação das medidas municipais, que ao todo envolvem mais de 50 entidades
do concelho. Com aproximação do verão a defesa d floresta esteve na ordem do dia,
nomeadamente na prevenção dos fogos florestais. No âmbito da proteção civil, a questão da
pandemia esteve ainda e infelizmente na ordem do dia. Nesta comissão foi feito o levantamento
exaustivo das medidas implementadas para salvaguarda da Saúde Pública e da Segurança dos
cidadãos.

COVID-19
MATRÍCULAS PARA ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

Começou hoje o período de matrículas para o 8.º e 9º anos do Ensino Básico e para o Ensino
Secundário. Consulte já o Guia de Matrículas para saber como matricular o seu filho(a) numa
escola da rede pública
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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
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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

