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Encontra-se em fase de conclusão o obra de construção da pista de caminhada no

Parque Urbano. Estes trabalhos visam dar continuidade ao investimento que a

Câmara Municipal de Sintra tem vindo a realizar para melhorar o espaço público em

Casal de Cambra e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes.

JUNTA DE FREGUESIA DE
CASAL DE CAMBRA

Pista de treino no Parque Urbano 25 de Abril de 1974



Durante o mês de março, o polo de vacinação Covid-19 existente na Freguesia

continuou a receber vários utentes residentes no concelho de Sintra.

No fim-de-semana de 27 e 28 de março, foram vacinados vários profissionais de

educação provenientes de várias freguesias do distrito de Lisboa.

Centro de Vacinação Covid-19

Ecoponto e RSU enterrados

Os Smas de Sintra e a Câmara Municipal realizaram mais um importante

investimento na Freguesia, através da aplicação de mais um ecoponto e RSU

enterrados. Para além do aumento da capacidade de recolha, o espaço público

melhora significativamente. 



No fim de semana de 6 e 7 de março decorreu a Campanha de angariação de bens

alimentares na Junta de Freguesia.

Agradecemos todo o apoio da população, empresas e comércio local. 

Estamos juntos e unidos nesta luta de de prestar apoio social a quem precisa. 

Também agradecemos aos escuteiros de Casal de Cambra pela ajuda que prestaram

nesta causa.

A desratização e desinfestação do espaço público é um procedimento

complementar à limpeza pública e com o qual se pretende manter controlada a

população murina e de insetos em geral.

A Câmara Municipal de Sintra realiza este tipo de intervenção regularmente.

Recentemente foram realizados trabalhos de controlo de pragas nos seguintes

locais: 

Campanha de angariação de bens alimentares

Ações de desratização

http://jf-casaldecambra.pt/wp-content/uploads/2021/03/JF_CC02.pdf


Plantação de diversas árvores

A Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara Municipal de Sintra, através da

equipa de manutenção de espaços verdes plantou diversas árvores na Freguesia. 

Requalificação da fachada do armazém
da Junta de Freguesia

A fachada do edifício do armazém da Junta de Freguesia foi requalificada.



No dia 19 de abril, inicia-se a resposta aos Censos 2021 pela Internet.

A partir do dia 5 de abril tem início a distribuição das cartas pelos recenseadores

nas caixas de correio em todos os alojamentos do território nacional com os

códigos necessários à resposta.

A exaustividade da recolha e do tratamento dos dados dos Censos conferem a esta

operação estatística, realizada de 10 em 10 anos, um papel único no conhecimento

do parque habitacional e da realidade demográfica, social e económica do país,

produzindo também informações imprescindíveis para a tomada de decisões de

investimento pelos sectores público e privado.

Todos beneficiaremos dos dados estatísticos que o INE disponibilizará à sociedade,

incentivando o estudo do presente para planear melhor o futuro.

Contamos todos. Contamos com todos.

CENSOS 2021



O Município de Sintra aprovou a abertura do concurso público para a construção

do Ecocentro de Dona Maria (Almargem do Bispo), num investimento de 1 milhão e

400 mil euros, com um prazo de execução de 480 dias.

O Ecocentro de Dona Maria será o segundo equipamento do género no concelho,

após o de Vale Flores (União de Freguesias de Sintra), cuja construção vai arrancar

no primeiro semestre deste ano, e representará um investimento de 1 milhão e 800

mil euros. A rede municipal de ecocentros será alargada ainda a Janas (União de

Freguesias de Sintra) e Massamá (União das Freguesias de Massamá e Monte

Abraão).

Constituindo um centro de receção de resíduos, o ecocentro é dotado de

equipamentos de grande capacidade para a recolha seletiva de materiais passíveis

de valorização, como papel, embalagens de plástico, vidro e metal, aparas de jardim

e objetos volumosos fora de uso, entre outros, esclarecem os SMAS de Sintra em

nota enviada ao SINTRA NOTÍCIAS.

O ecocentro é, assim, um equipamento que tem, como princípio orientador, “o

aumento da recolha seletiva multimaterial, através da deposição ordenada dos

resíduos valorizáveis num único local, com uma aposta ainda na área da educação

e sensibilização ambiental. Para além de combater a deposição ilegal de resíduos e

incentivar a recolha seletiva, o ecocentro inclui uma zona de compostagem

comunitária e uma horta biológica”, pode ler-se.

O Ecocentro de Dona Maria vai servir cerca de 50 mil pessoas, nomeadamente da

União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, Freguesia

de Casal de Cambra e parte da União de Freguesias de Queluz e Belas.

Este equipamento vai ser construído junto ao Reservatório de Dona Maria, num

terreno com uma área de implantação de 3.643 metros quadrados, que confronta

com a Rua do Saibreiro.

Além da área de contentores de deposição de resíduos, com uma capacidade

máxima de 30 m3, o ecocentro inclui dois edifícios, a portaria e um armazém, este

para acomodar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A área envolvente será alvo de tratamento paisagístico, mantendo algumas árvores

e privilegiando a plantação de espécies de reduzida manutenção.

Município de Sintra abre concurso para construção
de Ecocentro de Dona Maria

https://sintranoticias.pt/2019/11/03/smas-investem-74-milhoes-em-almargem-do-bispo-pero-pinheiro-e-montelavar/


O programa “Seniores Ativos”, a desenvolver através de plataforma online nos

meses de abril a junho de 2021, foi elaborado com o apoio de diversos parceiros

locais e pretende constituir-se como uma oportunidade promotora de bem-estar,

aprendizagem e informação junto da população sénior (e cuidadores destes, quando

aplicável).

O referido programa é organizado no âmbito da candidatura Idade Mais, financiada

pelo Programa Operacional Regional Lisboa 2020, que se desdobra em duas ações

diferentes:

– Universidade Aberta à Comunidade, como forma de criar oportunidades aos

seniores, de experimentarem diferentes atividades promovidas por estas estruturas

socioeducativas;

– Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo (PMEASI).

Para a participação no programa deve obrigatoriamente preencher a ficha de

inscrição acedendo através do link: 

https://forms.office.com/r/2kgn07w1p1

Poderá consultar aqui, informação detalhada do programa online, com

identificação das atividades, entidades promotoras, dinamizadores, datas, horários

e plataformas digitais de acesso.

Para mais informações, contactar nos dias úteis entre as 9h00 e as 16h00 a Linha

Sintra Sénior (nº gratuito): 800 206 275.

Séniores Ativos

https://forms.office.com/r/2kgn07w1p1
http://jf-casaldecambra.pt/wp-content/uploads/2021/04/final_30-mar%C3%A7o_Seniores-Ativos-programa%C3%A7%C3%A3o-online-.pdf





