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CASCAIS VIVE OS DIAS DO FUTURO
Com a aproximação das temperaturas próprias do verão, Cascais volta a retomar a amenização
dos dias. Os nossos locais vão ser objeto este fim de semana de visitas e os nossos locais mais
emblemáticos preparam-se para receber os cascalenses e, seguramente, muitos visitantes.
Nunca é demais recordar que o contexto pandémico ainda se mantém, por isso, cada um deve
manter todas as medidas de segurança para evitar o aumento de infeções com o vírus da SarsCov2.
Podemos, contudo, dizer que Cascais vive os dias do futuro. Hoje, mesmo no contexto da
pandemia o nosso concelho está cada vez mais verde, mais aprazível, mais amigo do ambiente e
sobretudo ainda mais acolhedor.
Hoje tive o prazer de visitar, com a vereadora Joana Balsemão e o vereador Nuno Piteira Lopes, a
fase final das obras de recuperação do Parque Urbano da Quinta da Carreira, na margem direita
da ribeira de Bicesse. Aquela era uma área que estava ao abandono há mais de 40 anos e que está
a ser requalificada para usufruto de todos os cidadãos.
Ali está a nascer entre outras tantas, mais uma zona ambientalmente sustentada e que servirá
para a fruição dos cascalenses e de todos os que nos queiram visitar.
Os trabalhos visaram a conservação e recuperação do arvoredo existente, criação de acessos e
percursos pedonais, instalação de área de clareira com relvado e prado, instalação de uma área
técnica para eventos ao ar livre, campos de futvolei e ainda um parque canino. Adicionalmente, será
realizada a recuperação da ribeira e suas margens, bem como a instalação de pontes pedonais.
Estes trabalhos têm ainda em vista reaproveitar a herança da antiga Quinta da Carreira, com a sua
estrutura de caminhos ancestral, bem como valorizar o troço da Ribeira de Bicesse e valorização
do arvoredo existente. Deste modo, o espaço será devolvido aos munícipes com muito melhores
condições para o seu aproveitamento.
Este mês de maio fica ainda marcado pelo início da Nova Era dos transportes rodoviários do
concelho. Com o novo operador rodoviário duplicamos a oferta e melhoramos a qualidade do
serviço de transporte, com 96 novos autocarros, mais amigos do ambiente, que correspondem às
normas europeias sobre emissões carbónicas.
Como o mês de abril ficou marcado pelo lançamento de um programa revolucionário na área
dos cuidados de saúde que apresenta um novo paradigma de apoio e cuidados aos cidadãos
com o lançamento de uma rede de Serviços Locais de Saúde e Solidariedade Social (SL3S).
Complementa e acrescenta valor e respostas às políticas do Estado Central e abre novos
horizontes de apoio aos cidadãos.
Esta rede inovadora parte de valores como a Proximidade, a Solidariedade e a Qualidade
de Serviço para todos os residentes no concelho e assenta numa abordagem humanista da
sociedade.
Como afirmei no último artigo publicado no jornal “i”, dizer-se que o mundo está a mudar é
um truísmo. Sempre mudou e há de sempre mudar. A diferença está no facto de agora mudar
com muito mais velocidade e com graus de incerteza exponenciais. Os territórios que não
compreenderem o mundo em que vivemos hoje, não conseguirão ser competitivos amanhã.
Estamos a viver os dias do futuro.
Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

COVID-19

ESTA SEMANA
COVID-19
NOVOS AUTOCARROS JÁ CIRCULAM

Depois da gratuitidade para residentes, trabalhadores e estudantes, chegou um novo serviço
com mais qualidade. Com os autocarros MobiCascais, operados pela empresa Martín, S.A.,
chegaram também mais 10 linhas, aumentando a rede de transporte público rodoviário
municipal para 41 linhas. Há também maior frequência horária, o que torna a mobilidade mais
acessível. No total, são mais 83% de quilómetros percorridos face à rede anterior, o que se
traduz em cerca em mais 7 milhões de quilómetros/ano.

COVID-19
CASCAIS É UM CONCELHO SEGURO

Cascais é um concelho seguro para viver e visitar” foi a principal conclusão do Conselho
Municipal de Segurança que reuniu esta semana na Casa das Histórias Paula Rego. Os índices
de criminalidade apresentados pelas diferentes Forças de Segurança a atuar no território, para
o ano de 2020 e primeiros quatro meses de 2021, apresentam, assim, uma queda acentuada
em comparação com os valores de 2019.Carlos Carreiras teve ainda oportunidade de salientar
que os novos autocarros que começaram a operar no concelho apresentam tecnologias de
vigilância mais seguras.

COVID-19
NO CENTRO DA POLÍTICA MUNDIAL

Cascais volta a estar no centro do mundo enquanto laboratório de políticas públicas com
a organização da cimeira “The future of Politics” em parceria com a Fundácion Advanced
Leadership (Fundação de Liderança Avançada) e o site POLITICO. Entre 30 de setembro e 1
de outubro, o concelho volta a acolher uma cimeira internacional sobre o futuro da Política.
Confirmadas estão já as presenças de Robert Reich, Secretário do Trabalho dos Presidentes dos
EUA Bill Clinton e Barak Obama, Romano Prodi, antigo Presidente da União Europeia, e Alexandra
Cousteau, presidente e cofundadora da Oceans 2050 e neta de Jacques Cousteau. Em debate
estarão temas como a imigração e xenofobia, mas também a regulação das grandes tecnologias
na UE e nos EUA, ou o equilíbrio entre o politicamente correto e a liberdade de expressão.

COVID-19
PROSSEGUE A REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

Decorre a bom ritmo a requalificação da antiga Quinta da Carreira, em S. João do Estoril, que hoje
recebeu a visita dos vereadores Nuno Piteira Lopes, Joana Balsemão e pelo presidente, Carlos
Carreiras. Ao mesmo tempo decorre a valorização do troço da Ribeira de Bicesse e do arvoredo
existente. Ao todo são seis hectares que, deste modo, serão devolvidos aos munícipes com muito
melhores condições para o seu usufruto no novo Parque Urbano da Quinta da Carreira.

COVID-19
CASCAIS CONECTA

O ciclo de conferências para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Cascais
– Cascais Conecta – contou no primeiro dia, 26 de Maio, com a participação do chefe da
unidade geográfica de Portugal e Espanha da Comissão Europeia, Caroline Callens. O evento
vai decorrer até ao dia 27 de Maio. Nesta sessão a oradora Caroline Callens, head of unit
DG Policy da Comissão Europeia que este na equipa de trabalho das propostas de coesão
territorial, destacou “a capacitação das comunidades locais é muito importante e serem as
autoridades locais a selecionarem os investimentos que são precisos a nível local para terem
uma vida melhor”. Frederico Pinho de Almeida, vereador da Câmara Municipal de Cascais
(CMC), partilhou a reflexão de que “O investimento feito pelo FatorC já permite ver no terreno
mudanças concretas”.

COVID-19
CASCAIS SEM DIABETES

O programa “Cascais sem Diabetes” promove ações de formação, gratuitas em formato
“e-learning, Dia 31 a 14 de junho será sobre o tema “Cuidados à Pessoa Idosa destinada a
cuidadores formais e informais e, entre 14 a 28 de junho a ação será cuidadores formais. As
inscrições terminam hoje.

COVID-19
WORKSHOP SOBRE COMUNICAÇÃO

A comunicação constrói pontes ou muros? Cria espaços de escuta ativa nos seus diálogos?
Qual é a importância da escuta empática? E como criar espaços para diálogos genuínos? A
comunicação é um mundo complexo e será tema do Workshop online, no dia 31, entre as 20he
as 22h na Cidade das Profissões de Cascais.

COVID-19
EXPOSIÇÃO DE VIVIAN MAIER EM FORMATO VIRTUAL

Depois do sucesso de “Vivian Maier: Street Photographer”, no Centro Cultural de Cascais, a
Fundação D. Luís I e a Câmara Municipal de Cascais lançam a visita virtual à exposição que
acolheu milhares de visitantes. Viaje até ao universo da norte-americana através da sua obra. A
curadora Anne Morin explica cada uma das temáticas da mostra, numa autêntica visita guiada à
distância.

COVID-19
BRINCAR É MOTIVO PARA CONFERÊNCIA EUROPEIA

Em que medida brincar ajuda a promover tempos construtivos em família ou a reduzir a
ansiedade e a lidar com o imprevisto? Durante três dias, de 28 a 30 de maio, estas e outras
questões estão em debate online na Conferência Europeia IPA “Brincar na incerteza para o
desafio”. Uma conferência organizada pelo IPA (International Play Organization) e o pelouro de
Educação da Câmara.

COVID-19
RECOLHA DE SANGUE

Dia 29 de maio, há recolha de dádivas de sangue organizada em parceria com o Instituto
Português de Sangue e da Transplantação, no Espaço do dador de Cascais, Armazém C3 da
Câmara Municipal, Rua das Tojas, Alcabideche.

COVID-19
FORMAÇÃO NA ÁREA DO EXERCÍCIO FÍSICO, DESPORTO E
BEM-ESTAR

A Cascais Sports Weekend, organizada pela Câmara e pelo Clube de Futebol de Sassoeiros
está de regresso de 29 de maio e 12 de junho em formato online (plataforma zoom). Inscreva-se
nos webinars para formação e partilha de conhecimentos na área do exercício físico, desporto,
saúde e bem-estar com a possibilidade de atribuição de unidades de crédito para renovação do
título profissional de treinador de desporto.

COVID-19
PEDALAR SEM IDADE

Pedalar sem idade é um projeto inclusivo que nasceu na Dinamarca e que vai agora permitir aos
seniores ou munícipes cascalenses com dificuldade de mobilidade, passear gratuitamente num
riquexó, também conhecido por eco-taxi, conduzido por voluntários, e disfrutar da paisagem,
para já, numa primeira fase, num percurso de uma hora no Centro da Vila de Cascais ou num
passeio pela ciclovia do Guincho.

COVID-19
INSCRIÇÕES PARA VOLUNTARIADO JOVEM

Os programas de voluntariado jovem de verão estão de regresso a Cascais! Este ano, a Jovem
Cascais conta com três programas em que jovens entre os 15 e os 30 anos se podem inscrever:
Locals, Maré Viva e Natura Observa, com vários turnos a decorrer entre 14 de junho e 11 de
setembro.

COVID-19
ESCOLHA AS ROTAS PARA CAMINHADAS

A Ecocabana, junto ao Parque Marechal Carmona reabriu com novos painéis de informação e
novas rotas para caminhadas no Parque Natural de Sintra-Cascais, a Ecocabana dá todas as
coordenadas para todos os que privilegiam este conceito turístico de natureza e de fruição do
Parque Natural que, em Cascais ocupa um terço do território.

COVID-19
HOMENAGEM JUSTA

Manuel António Nunes Sequeira, engenheiro cuja vida profissional esteve sempre ligada à
Câmara Municipal de Cascais. Enquanto membro dos quadros do município, exerceu funções
durante 41 anos, entre 1962 (pres. Tenente Coronel José Pessoa) e 2001 (pres. José Luís Judas).
Esteve no planeamento e intervenção de importantes obras realizadas no concelho como a
remodelação no aeródromo, a implantação da Autoestrada A5 e o sistema de saneamento da
Costa do Sol. Foi também presidente do Centro de Cultura e Desporto do Município de Cascais
em 1958. Manuel Nunes Sequeira, que hoje faria 91 anos, esteve ainda envolvido no desenho da
nova Praça 5 de Outubro (largo da Câmara) com a colocação da estátua de D. Pedro I. O seu
nome passa a figurar na toponímia do concelho que muito beneficiou da sua mestria, numa das
principais portas de entrada em Cascais. A nova rotunda da Terceira Circular passa a designarse Rotunda Engenheiro Manuel António Nunes Sequeira.

COVID-19
ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DO ESTORIL

O projeto de requalificação da Escola Secundária de S. João do Estoril e ampliação foi
apresentado à comunidade escolar. Entre as novidades está a criação de novas estruturas
como um pavilhão desportivo, um auditório e uma biblioteca. Além disso, a obra inclui
a modernização da infraestrutura digital para melhor responder aos novos desafios. Um
investimento municipal no valor de 7,6 milhões de euros.

COVID-19
SUPERBIKES NO ESTORIL

Pela quarta vez na sua história - e pela primeira vez com dois anos consecutivos no calendário o Circuito do Estoril recebe o campeonato do mundo Superbike durante este fim de semana. As
corridas são realizadas à porta fechada, pelo que a prova só poderá ser acompanhada através
da Eurosport. Depois de ter recebido a derradeira prova de 2020, a pista de Cascais volta a
estar no calendário do campeonato, desta feita para as classes Superbike e Supersport, às
quais se juntarão os pilotos das Supersport 300.

COVID-19
CONTOS DOS JARDINS DE CASCAIS

A “Contos dos Jardins de Cascais”, obra das autoras Teresa Ribeiro (texto) e Carolina Branco
(ilustrações) vai ser lançada, amanhã, pela 10h30 na Biblioteca Infantil e Juvenil, no Parque
Marechal Carmona.

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

