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DESPACHO N.º 31/2021 

 

Assunto: Reforço do Programa de Testagem Gratuita e Universal 

(Cascais com a Restauração e a Hotelaria) 

 

Considerando que: 

a) O Município dispõe de atribuições para a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da saúde e ação 
social, conforme o disposto nas alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

b) A COVID-19, causada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2), foi reconhecida como 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020; 

c) A conjuntura da pandemia e de emergência global reforçou a urgência do 
desenvolvimento de vacinas para esta doença, num esforço de convergência sem 
precedentes da comunidade científica global. É reconhecido por todos que o 
desenvolvimento e disponibilização de vacinas eficazes e seguras são elementos 
essenciais para o controlo da pandemia; 

d) No capítulo da vacinação, e graças ao extraordinário trabalho de equipas 
multidisciplinares nos Centros de Vacinação, Cascais é o Concelho mais avançado no 
processo de vacinação em toda a Região de Lisboa e Vale do Tejo;  

e) Todavia, enquanto não for alcançado o objetivo da imunidade de grupo, é crítico 
continuar a política de Testagem;  

f) Testar, rastrear, sequenciar e vacinar é a fórmula de sucesso para vencer a pandemia; 

g) Constantemente a par das melhores práticas internacionais e científicas, a Câmara 
Municipal de Cascais lançou um ambicioso programa de testagem que tem 
acompanhado todos os ciclos pandémicos de há largos meses a esta parte;  

h) Foi montado um Centro de Testes PCR no Centro de Congressos, um dos primeiros em 
larga escala no país. Com o Covid-bus foi efetuada a primeira testagem serológica na 
população portuguesa e aplicada a testagem rápida na restauração no primeiro 
desconfinamento. Mais recentemente, procedeu-se à transformação da FIARTIL num 
grande Centro de Testes antigénio, ao serviço da população, das atividades 
económicas e do movimento associativo. 

i)  Ainda antes das últimas deliberações do Governo, foi iniciado há duas semanas um 
programa de testagem 100% gratuita e itinerante com cinco autocarros que circulam 
por todas as freguesias e lugares do concelho, testando sem distinção residentes, 
trabalhadores, estudantes ou turistas; 

j) Com mais de 10 mil testes feitos em ambiente de “Autocarro Itinerante”, fomos 
capazes de identificar 1% de casos positivos e com isto, quebrar precocemente cadeias 
de transmissão e dar conforto aos cidadãos;  

k) Perante as mais recentes deliberações do Governo que, recorde-se:  

i) Impõem obrigação de testagem a todos os clientes de restaurantes com mais 
de 12 anos, aos fins de semana e no interior das instalações 

ii) Ou, em alternativa, a apresentação do certificado digital  
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iii) Testagem obrigatória no momento do check-in em estabelecimentos de 
hotelaria ou alojamento local.  

 

Determino: 

1- Em articulação com as Juntas de Freguesia, Associação Empresarial do Concelho 
de Cascais e DNA Cascais, reforçar o programa de testagem universal, massiva e 
gratuita no concelho de Cascais, em todas as suas freguesias, criando soluções 
para que os cidadãos possam viver com alguma normalidade, dando-lhes mais 
opções, mais comodas e gratuitas para a testagem que o Governo tornou 
obrigatória, e simultaneamente favorecer a salvaguarda das dinâmicas 
económicas do concelho, já muito afetadas pelo ambiente de limitação das 
liberdades. 

2- Reforçar o programa de testagem dos autocarros itinerantes às sextas, sábados 
e domingos, em horários adequados aos picos da restauração, em todas as 
freguesias. 

3- Proceder à criação, nos próximos dias, de mais Postos de Testagem de 
Proximidade, em todas as Freguesias, em locais a definir pelas Juntas em 
articulação com a Câmara Municipal de Cascais. 

4- Com este reforço de políticas de testagem, Cascais passe a ter disponíveis para 
os cidadãos:  

− CENTRO TESTAGEM FIARTIL: capacidade instalada de 4000 testes dia 

− TESTAGEM ITINERANTE BUS: capacidade instalada de 5000 testes semanais  

− TESTAGEM DE PROXIMIDADE: capacidade de 200 testes dia, por cada freguesia. 

 

 

Cascais, 9 de julho de 2021. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, 

 

09/07/2021

X Carlos Carreiras

Assinado por: CARLOS MANUEL LAVRADOR DE JESUS CARREIRAS  

 

 

 


