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DE NOVO…DEBAIXO DE FOGO
Voltamos a estar debaixo de fogo. A guerra contra a pandemia voltou a estar na ordem do dia e
Cascais, assim como vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa estão com demasiados
casos, agora de uma nova variante, a Delta e ao que parece com o surgimento mais recente da
Delta Plus.
O Ministério da Saúde indiano alertou esta terça-feira para o surgimento de uma nova variante.
A estirpe K417N já fez soar os alarmes a nível mundial, já está presente em Portugal.
Em Portugal, de acordo com a ministra da Saúde, Marta Temido, existem pelo menos 24 casos
desta nova estirpe. No entanto, Portugal é país da União Europeia com mais casos reportados da
mutação nepalesa, como adianta um relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de
Doenças (ECDC) que cita os dados da Public Health England, publicado esta quarta-feira.
Testar, rastrear e vacinar é a trilogia essencial para vencer o coronavírus e as suas tenebrosas
variantes. Há muito que isso é evidente para todos. Montámos o Centro de Testagem da Fiartil
que, numa primeira fase, apoiou a testagem dos trabalhadores do comércio, serviços e turismo.
A partir desta semana, a Fiartil , com uma capacidade de 2500 testes por dia, estará ao dispor de
todos os residentes, trabalhadores e estudantes no concelho sob marcação prévia. Mais: aumentámos drasticamente a capacidade de testagem com 5 autocarros itinerantes que farão testes
gratuitos nas zonas de maior afluência de pessoas (incluindo zonas de diversão noturna) e darão
apoio a casamentos e batizados realizados no concelho - estas celebrações são grande foco de
contágios.
A testagem em Cascais vai ser assegurada por uma equipa de voluntários e técnicos municipais
com formação adequada e terá lugar, principalmente, em pontos de grande concentração de
pessoas como zonas de restauração, terminais rodoviários e ferroviários, entre outros.
A rota de locais cobertos pela testagem será divulgada semanalmente nas plataformas de
omunicação da Câmara Municipal de Cascais.
Os veículos “Covid Bus” serão acompanhados por elementos da Polícia Municipal sendo clara a
mensagem quanto à necessidade de maior intervenção das forças de segurança em situações de
ajuntamento.
Todos nós temos de continuar esta luta sabendo que os nossos comportamentos são essenciais
para vencer mais esta difícil etapa.
A Câmara que dirijo não regateará esforços para, como tem feito desde a primeira hora ser uma
força de intervenção rápida nesta fase dramática. Vamos também testar os participantes em
eventos sociais como casamentos, batizados e outros. Noutra frente, vamos também reforçar o
apoio às equipas de rastreamento, com o objetivo de se identificarem os contactos de risco e mais
rapidamente isolá-los, cortando as cadeias de transmissão. O Centro de rastreio epidemiológico
funciona no Centro de Congressos do Estoril e conta com o apoio de diversos colaboradores municipais.
É urgente travar a pandemia. A nossa saúde comunitária, as nossas famílias, as nossas empresas,
a nossa economia dependem disso, pelo que “a Câmara de Cascais não regateará esforços para
continuar a defender os cascalenses e a saúde pública”.
Testar, testar, testar. Vacinar, vacinar, vacinar. Sem reservas ou condicionamentos, só por aqui
podemos vencer definitivamente a pandemia.
Apelo a todos para que cumpram escrupulosamente as orientações sanitárias e mantenham-se
seguros, com o uso de máscaras, de higienização das mãos e evitem contatos desnecessário e
evitem a todo custo ajuntamentos.
Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
TESTAR… TESTAR E TESTAR

O Covid-Bus arrancou, nesta quarta-feira, para a testagem local, rápida e gratuita, com testes
antigénio, de todos os cidadãos, residentes ou não residentes de Cascais. A partida foi no Mercado da Vila e assinalou o arranque do Plano Local de Testagem implementado pela Câmara
Municipal de Cascais, que vai assegurar testes em todos os pontos do concelho com uma frota
de cinco autocarros. A prioridade na testagem vai ser dada à população não vacinada. Ontem
foram efetuados 553 testes, 355 testes na Fiartil e 198 testes no Autocarro na feira de Carcavelos
encontrou-se 2 positivos 1 na Fiartil e outro em Carcavelos. Amanhã os testes poderão ser feitos
também na Feira de Tires, em S. Domingos de Rana, a partir das 11 horas.

COVID-19
VACINAR…VACINAR…E VACINAR

Com um total de 3.487 vacinas inoculadas num só dia, Cascais bateu ontem um novo recorde,
neste caso na corrida para a vacinação de toda a população o mais rápido possível. No Centro
de Vacinação de Alcabideche foram, na quinta-feira 24.06, vacinadas 1.567 pessoas, enquanto no
Centro de Vacinação de S. Domingos de Rana, 1.920 pessoas receberam a vacina. Respondendo
à disponibilidade das vacinas, ao agendamento feito pelo SNS e à procura dos maiores de 55 que já não precisam de agendar - as equipas desdobram-se para vacinar toda a gente no mais
curto espaço de tempo.

COVID-19
GROWAPPY É O VENCEDOR DA 15ª EDIÇÃO DO CINC

A GROWAPPY venceu a 15ª edição do Concurso de Ideias e Negócios de Cascais, promovido
pela DNA Cascais. Trata-se de uma plataforma digital (app) que pretende melhorar a comunicação entre os estabelecimentos de ensino e os pais, fornecendo dados em tempo real sobre o
dia-a-dia das crianças na escola. Em 15 anos de existência o CINC recebeu 1024 candidaturas e
participaram no concurso 2326 empreendedores, contribuindo para incrementar o empreendedorismo no concelho. A GROWAPPY pode ser descarregada, gratuitamente, para o telemóvel
dos pais e pretende também dar visibilidade sobre as escolas, públicas e privadas, desde o berçário até ao ensino secundário.

COVID-19
PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS NÃO PODE PARAR

O secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa considerou que a proteção das
crianças na escola não pode parar, bem como o aumento da inclusão, defendendo a necessidade de “consolidar práticas inclusivas”. João Costa falava na abertura de um webinar, organizado
pela Câmara de Cascais, sobre os direitos das crianças na escola em contexto de pandemia. O
‘webina’r foi também marcada pelas intervenções de Carlos Carreiras e da diretora do Comité
Português para a UNICEF, Beatriz Imperatori

COVID-19
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ONLINE

O risco de propagação do coronavírus volta a impedir a realização das Sessões Públicas de
Participação do Orçamento Participativo de Cascais, porém, não trava a realização deste projeto municipal. As SPP presenciais foram substituídas por uma sessão online a decorrer de 18 de
junho a 12 de julho. Nos mesmos moldes que a primeira sessão online (já realizada) esta nova
sessão vai permitir apurar mais 36 propostas, 18 da Categoria A e 18 da categoria B.

COVID-19
MITOS E VERDADES VIH/SIDA

Sessão de sensibilização sobre Mitos e Verdades VIH e SIDA, no dia 29 de junho, às 19h, uma
ação que decorre no âmbito do programa + saúde todos os dias. Esteja atento à página de facebook da Academia da Saúde de Cascais.

COVID-19
AJUSTES NOS HORÁRIOS DOS AUTOCARROS

Com o objetivo de melhorar o serviço oferecido à população, as linhas M09 e M27 sofreram alguns ajustes nos seus horários. Também a linha M29 sofre alterações, passando a servir a Escola
da Alapraia (ligação direta Parede-Alapraia) em alguns serviços.

COVID-19
REMOÇÃO DE ALGAS SECAS EM CARCAVELOS

Realizou-se hoje uma intervenção de remoção das algas secas acumuladas pela maré na Praia
do Moinho, Carcavelos. Em comunicado, a Câmara lamentou o transtorno e agradecemos a compreensão.

COVID-19
CURSO DE TRATADORES DE ANIMAIS EM CATIVEIRO

O Centro de Proteção Animal, que integra a Associação São Francisco de Assis e o Centro de
Recolha Oficial de Animais de Cascais, em conjunto com o Instituto para o Emprego e Formação
Profissional (IEFP), está a realizar um curso de Tratadores de Animais em Cativeiro. Esta é a primeira vez em Portugal que um Centro de Proteção Animal desenvolve esta formação. Ao longo
de 18 meses, 18 formandos vão executar atividades relativas à higiene, alimentação, sanidade,
reprodução e maneio em cativeiro, bem como, ao acolhimento e relacionamento com o público
e a situações de stress ou inadaptação.

COVID-19
CASCAIS E TUNÍSIA

Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, e Mounir Ben Rjiba, embaixador da
Tunísia em Lisboa, reuniram, nesta segunda-feira, numa visita de cortesia e iniciaram conversações para uma futura geminação entre Cascais e a cidade tunisina de Hammamet. Mounir Ben
Rjiba, há dois anos no cargo, propôs o acordo entre as duas cidades com o objetivo de partilhar
conhecimentos e de desenvolver uma cooperação benéfica para ambas as partes.

COVID-19
CASCAIS COM NOVO SERVIÇO TELEVISIVO

Os munícipes de Cascais vão dispor de um novo serviço televisivo exclusivo e segmentado.
Este serviço em que os principais operadores de televisão (MEO, NOS e Vodafone) selecionaram
Cascais como pioneiro de um projeto-piloto. Trata-se de um serviço das operadoras, MEO, NOS
e Vodafone, igual a outros anúncios publicitários, neste caso com informações institucionais,
iguais a tantas outras difundidas pelas cadeias de televisão, apenas com uma novidade: o projeto-piloto será somente difundido aos munícipes de Cascais.

COVID-19
ENVELHECIMENTO CONDIGNO

Cascais debateu estratégias para “(Em) velho ser” com qualidade
Estratégias para um envelhecimento condigno, com qualidade, liberdade, autonomia de decisão,
dignidade e cidadania. Este foi o tema central do 1º Encontro organizado pela União das Misericórdias nacionais, com o apoio de várias entidades, em Cascais. “Em boa hora a União das Misericórdias decidiu fazer esta reflexão. É um processo em que temos de aprender uns com os outros,
mas também temos de fazer. E por isso, a Câmara está muito ativa nesta matéria da inclusão –
seja idoso ou não – e é um esforço comum”, afirmou Caros Carreiras, na sessão de abertura.

COVID-19
CASCAIS CAPITAL EUROPEIA DA ECONOMIA SOCIAL

O município de Cascais integra uma rede de cinco cidades nomeadas Capital Europeia da Economia Social. É um enorme orgulho e responsabilidade para Cascais esta nomeação pela CASES
- Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. A distinção de Cascais como Capital Europeia da Economia Social vem reconhecer o trabalho que desenvolvemos”, afirmou a propósito o
vereador Frederico Pinho de Almeida.

COVID-19
REGATA MIRPURI TERMINOU

A Mirpuri Foudantion Sailing Trophy terminou no dia 5 de junho, em Cascais A prova foi um enorme sucesso, tendo contado com a participação de 68 barcos. O Green Eyes, de Paulo Mirpuri,
inscreveu o seu nome no Troféu Perpétuo Mirpuri Foundation, sendo o mais rápido em tempo real
no somatório das duas regatas realizadas. A organização foi do Clube Naval de Cascais com o
patrocínio da Mirpuri Foundation.

COVID-19
TRENDY MARKET EM CARCAVELOS

O Trendy Market está de volta ao formato físico para mais uma edição já este fim de semana. O
mercado mais cool mudou-se para o Hotel Riviera, em Carcavelos. É já amanhã e no domingo,
entre as 10 e as 19 horas.

COVID-19
EXPOCASCAIS

Está de regresso a ExpoCascais. Nos dias 13 e 14 de julho, o evento promovido pela Associação
Empresarial do Concelho de Cascais (AECC) com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e da
Agência DNA Cascais vai realizar- se no Hotel Palácio Estoril mas também em formato online,
com inscrições gratuitas.

COVID-19
CIRCUITO DE CORRIDA DE OBSTÁCULOS

Circuito de corrida com obstáculos inaugurado em Outeiro de Polima. O Lynxrace Park é a primeira instalação do género em Portugal. Autarquia prevê a abertura de outros dois equipamentos semelhantes, na praia de Carcavelos e Aldeia do Juso. O Lynxrace Park é o primeiro equipamento fixo do género em Portugal. Constituído por 11 obstáculos, os praticantes podem aceder à
explicação em vídeo de como os ultrapassar.

COVID-19
CO-PRODUÇÃO LUSO-ESPANHOLA FILMADA EM CASCAIS

A série de ficção “Crimes Submersos”, produzida pela RTP e pela RTVE (Espanha), de Joaquín
Llamas e Oriol Ferrer, está a ser rodada desde 14 de junho em vários locais de Portugal e Espanha. A rodagem acontecerá na região de Madrid, Cáceres, Lisboa e Cascais. Arturo Ruiz e Daniel
Corpas assinam o argumento da série policial, que parte da descoberta de dois esqueletos encontrados numa povoação que ficou a descoberto num período de seca extrema, com a descida
do nível de água numa albufeira.

COVID-19
ORQUESTRA DE CÂMARA CASCAIS E OEIRAS

A Quinta do Casal Branco recebe o concerto de inauguração da 2ª edição do ‘Festival Entre Quintas’, pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, dirigida pelo maestro Nikolay Lalov, no próximo dia 2 de Julho. Este festival nasceu de uma parceria entre a Quinta do Casal Branco e a Casa
Cadaval. A Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras vai interpretar as suites ‘Música Fogo-de-artifício’ e ‘Música Aquática’, duas das mais emblemáticas obras do compositor G. Fr. Händel, pelas
21h00, nos jardins históricos da Quinta do Casal Branco, Almeirim.

COVID-19
CORO GULBENKIAN NO ESTORIL

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, no próximo domingo, às 18 horas, o Coro Gulbenkian que protagoniza o concerto “Cole Porter and Friends” dedicado ao músico de Jazz e
outros compositores, como Gershwin, Marvin Hamlish e Richard Rodgers. Com direcção de Jorge
Matta, estarão, ainda, em evidência João Barradas no acordeão e Óscar Graça ao piano. No âmbito do programa Gulbenkian Itinerante, numa parceria entre a Fundação D. Luís I e o Casino Estoril, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.

COVID-19
TEATRO EM CARCAVELOS E ESTORIL

Os atores Abbadhia Vieira, Miguel Lambertini e Mike Pires sobem ao palco do Espaço Cultural
CriArte, em Carcavelos, dia 2, e ao Auditório do Casino Estoril, dia 3, para os dois últimos espetáculos da temporada. O trio volta a mostrar uma abordagem divertida do mercado de trabalho.
Tiago Castro e Inês Lopes Gonçalves são os convidados especiais

COVID-19
OBSERVAÇÃO DE AVES PELA CASCAIS AMBIENTE

No domingo, dia 27, às 16h, quem quiser pode aprender mais sobre a observação de aves e participar na palestra online orientada por Lara Boom, guia da SPEA - Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves. Inscreva-se gratuitamente através do email
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt

COVID-19
VIDA SALVA COM DESFIBRILHADOR

Uma funcionária do supermercado Modelo Continente,em Tires, Cascais, salvou a vida a uma
cliente de 81 anos que entrou uma paragem cardiorrespiratória. A responsável de segurança
alimentar da superfície, Sofia Valente, que tem formação em socorrismo, usou um desfibrilhador
durante oito minutos. A idosa recuperou a atividade respiratória e, depois de estabilizada, foi
transportada para o Hospital de Cascais.

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

