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A REVOLUÇÃO TRANQUILA

Cascais já foi pioneira na mobilidade. Desde há anos temos vindo a inovar e a melhorar todo
o sistema rodoviário do concelho.

Desde o início de 2020 que todas as linhas de transporte público rodoviário que começam
e terminam dentro do concelho são gratuitas para os que vivem, trabalham ou estudam
no concelho.

A partir da próxima terça-feira, dia 25, damos mais um passo de gigante na verdadeira
revolução no serviço de autocarros municipais que continuarão a ser gratuitos.

Como resultado do concurso público internacional, os utilizadores de transportes públicos
rodoviários do concelho passam a contar com uma frota de 96 autocarros, todos novos, a estrear. 
São equipamentos que obedecem à norma europeia Euro VI o que, em termos ambientais, repre-
senta uma eficiência energética que beneficiam o ambiente pela considerável redução das emis-
sões de carbono.

Das 31 linhas atualmente existentes vamos passar a ter 41, que posteriormente serão alargadas 
para 44. Vão ser aumentadas as frequências horárias, no total serão mais de 83% de quilómetros 
que a nova frota percorrerá, face ao que ainda existe. Este facto representa mais de 7 milhões de 
quilómetros por ano.

Cascais e a equipa que lidero neste executivo camarário continua, assim, a inovar e a operar uma 
verdadeira “Revolução Tranquila” no concelho.

A par desta nova realidade, também no setor da saúde temos dado exemplo como um município 
que inova e implementa novos conceitos ao serviço dos cidadãos que são e serão sempre o nosso 
grande objetivo.

A nossa conceção de SL3S, Serviço Local de Saúde e Solidariedade Social é apontada 
por diversos quadrantes, como um exemplo a seguir.

Nesta breve mensagem que habitualmente vos dirijo, não quero deixar de ressaltar o facto de, 
com a abertura da época balnear e com o nosso programa “Verão no Parque”, iniciado em 2020, 
começarem a surgir em Cascais turistas. É um sinal de esperança e de confiança, não esquecendo 
que a terrível pandemia do vírus SarsCov2 continua entre nós, pelo que nunca é demais salientar 
que devemos evitar comportamentos de risco.

Com segurança e com confiança vamos, todos por todos, fazer que as nossas vidas retomem.
É este sinal de esperança e de cautela que vos deixo.

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais



COVID-19
ESTA SEMANA

COVID-19
HOMENAGEM AO ESTORIL PRAIA- CAMPEÕES
DA LIGA PORTUGAL 2

Hoje foi dia de festa. Os campeões da II Liga foram recebidos na Câmara Municipal, na Praça 5 
de Outubro. Uma homenagem partilhada por muitos. Parabéns!

COVID-19
OBRAS EM UNIDADES DE SAÚDE BENEFICIAM GERAÇÕES

Tomar pulso no terreno do que está e como está a ser feito. Este foi o objetivo das visitas às dos 
Centros de Saúde de Cascais da comitiva liderada por Carlos Carreiras e da qual também fizeram 
parte Luís Pisco, presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e da 
Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais, Bárbara Carvalho. Os trabalhos pre-
tendem dotar estes espaços de climatização, zonas de desinfeção, salas tratamento e salas de 
espera e novas áreas comuns. “Nunca nos preocuparmos em fazer obras para eleições, mas sim 
para gerações e Cascais ficará dotado, na área da saúde, com infraestruturas de grande qualida-
de e com grande prestação de serviços e para largos anos”, referiu Carlos Carreiras.

COVID-19
EDGAR DAVIDS PATROCINA FUTEBOL DE RUA EM CASCAIS

Edgar Davids, ex-internacional holandês, acompanhado por Frederico Nunes, vereador de Des-
porto da Câmara Municipal de Cascais, visitou, esta segunda-feira, os bairros de Alcoitão, Cruz 
Vermelha, Zambujal e 25 de Abril, de forma a desenvolver, em parceria com o Município de 
Cascais, iniciativas que promovam a inclusão social dos jovens, através da prática desportiva e 
do Futebol de Rua, que é uma forte ferramenta de inclusão, de quebrar barreiras sociais e apro-
ximar comunidades. O holandês, um dos futebolistas da famosa equipa “laranja mecânica” e 
residente em Cascais, referiu: “vejo que estão a fazer aqui um trabalho muito bom”. Frederico 
Nunes anunciou para breve um projeto ligado ao Futebol que pretende fomentar a formação e 
a competição saudável entre as comunidades de vários bairros do concelho acrescentou “com 
as parcerias que estamos a desenvolver, associações juvenis, líderes comunitários e associações 
de moradores, vai ser possível fornecer-lhes também equipamentos desportivos para treino, de 
forma a mais do que potenciar talentos, queremos que possam crescer enquanto cidadãos e 
cidadãs com valores».

COVID-19
EXPOSIÇÃO VIVIAN MAIER, STREET PHOTOGRAPHER
PROLONGADA ATÉ DIA 26

Devido à grande afluência de público, a Fundação D. Luís I e a Câmara de Cascais decidiram 
prolongar a exposição, Vivian Maier: Street Photographer, patente no Centro Cultural de Cascais, 
até 26 de maio, de forma a dar resposta aos admiradores e curiosos do talento de Vivian Maier 
que ainda não tiveram oportunidade de visitar a exposição.

COVID-19
TURISTAS BRITÂNICOS EM CASCAIS

Desde o início da semana que milhares de turistas britânicos têm chegado ao país, após Portu-
gal ter passado a integrar a “lista verde” de viagens do Reino Unido. Ainda que a maior parte 
dos turistas tenha optado por passar umas férias no Sul, já começaram também a chegar a Cas-
cais os primeiros britânicos.  Com o arranque da época balnear no concelho desde o passado 
sábado, já há turistas a aproveitar banhos de sol nos areais e nas esplanadas cascalenses. Não se 
verificando aglomerados, as medidas sanitárias parece estarem a ser cumpridas.

COVID-19
AMBIENTE CASCAIS LIVE

O Município de Cascais lança uma nova série de conversas online, intituladas “Ambiente Cascais 
Live”, sobre sustentabilidade ambiental. Depois do sucesso dos primeiros webinars realizados 
para divulgação do projeto-piloto iREC, a programação vira-se para outras áreas de trabalho 
ambiental levado a cabo neste concelho. Dia 24 de maio, realiza-se o webinar Democracia Par-
ticipativa para o Ambiente que vai abordar os benefícios da participação dos cidadãos para a 
melhoria da gestão ambiental dos territórios. O projeto Tutores de Bairro de Cascais dá o mote 
para uma conversa online entre a equipa da Cascais Ambiente encarregue do mesmo e o investi-
gador brasileiro Diego Fiel Santos que apresentará um comparativo com Florianópolis. Marcarão 
presença neste webinar dois Tutores de Bairro que darão conta das razões do seu ativismo.



COVID-19
MIGUEL PINTO LUZ FALOU DE INCLUSÃO NA CATÓLICA
DO PORTO

“Integrar na comunidade deve ser a prioridade, e temos muito a ganhar como indivíduos e autar-
quias”. Palavras de Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais que abordou o tema 
‘Diálogo(s) e Deficiência(s): A construção de Narrativas para a Inclusão’, numa aula na Católica 
do Porto: “Neste tema que tanto acarinho, é importante parar, escutar e olhar”.

COVID-19
O SURF É SINÓNIMO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS 
DE CASCAIS

O mar serviu de inspiração para um projeto de inclusão social. Através do surf crianças do
concelho de Cascais aprendem a lidar com as adversidades. No mar descarregam os medos e
as frustrações e nas ondas ganham coragem e motivação.

COVID-19
AUMENTAR AS TAXAS DE RECICLAGEM

A Câmara Municipal de Cascais, de Mafra, os CTT, o Saica Natur, a Lipor, a Lusoforma, a Nestlé, o 
NEYA Hotels, a OVO Solutions, a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, o Super Bock Group, 
a Tratolixo e a Vidrala juntaram-se ao Re_Source, um projeto levado a cabo pela Sociedade Pon-
to Verde (SPV) e a consultora de inovação colaborativa Beta-i. Os parceiros agora anunciados 
vão colaborar com startups de todo o mundo na criação de projetos-piloto que visem aumentar 
as taxas de reciclagem junto dos consumidores e dar origem a novas soluções para categorias 
específicas de resíduos, em linha com as necessidades urgentes de transição verde e digital,
estimuladas pela União Europeia para os próximos anos.

COVID-19
KITCHEN FESTIVAL: UMA VIAGEM ATÉ AO PRATO

Este evento é um festival online que se realiza amanhã, a partir do Mercado da Vila tem como 
principal objetivo a promoção de atitudes “corretas” no que toca à Sustentabilidade, Valorização 
da Cultura Portuguesa, Sazonalidade, Saúde e Nutrição, e ainda a promoção do lema “O que é 
nacional é bom”. O evento irá ocorrer na Cascais Food Lab, no Mercado de Cascais e transmitido 
online. 

COVID-19
PEDALAR SEM IDADE

O Município de Cascais pretende implementar o projeto-piloto designado: Pedalar Sem Idade 
Cascais, com a Associação Pedalar Sem Idade, que assume em Portugal o desenvolvimento do 
movimento pedalar sem idade internacional, que irá assegurar a concretização da iniciativa e 
lançamento do projeto e com a Cascais Próxima enquanto entidade parceira responsável pelas 
questões logísticas, comunicação, registos e de avaliação. O projeto Pedalar em Cascais, será 
apresentado no próximo dia 24 de maio com a presença de Carlos Carreiras, em simultâneo com 
a reabertura da Eco-Cabana.

COVID-19
PARQUE PALMELA REQUALIFICADO

A Câmara está a requalificar o Parque Palmela para melhorar a visitação. Sabia que neste par-
que existem várias curiosidades históricas da jardinagem em Portugal? A mata de dragoeiros ali 
instalada é de uma beleza rara, sendo que o conjunto de 36 exemplares de dragoeiro (Dracaena 
draco), proveniente da Madeira e Canárias, remonta a 1875 e é hoje classificado como “Interes-
se Público”. Edmond Goeze, jardineiro-chefe do Jardim da Escola Politécnica de Lisboa visitou 
o espaço em 1876, impressionando-se, sobretudo com a preocupação de ali serem recriados 
alguns ambientes de onde as plantas eram originárias, ajustando-as à topografia e exposição ao 
mar, exercício que, para a época, ainda não era comum em Portugal.



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

ARQUIVO DE COMBATE À PANDEMIA



COVID-19
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS
PARTILHE ESTA INFORMAÇÃO

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


