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ENQUADRAMENTO GERAL 

Município das Caldas da Rainha 

Caldas da Rainha, concelho com…anos de história…   

Constituída Cidade: Agosto de 1927; 

Área do Concelho: 255,7 Km2; 

População Residente: 51 729 habitantes; 

Feriado Municipal: 15 de maio; 

Principais pontos de interesse: 

- Praça da República;  

- Ermida de S. Sebastião;  

- Chafariz das Cinco Bicas;  
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ENQUADRAMENTO GERAL 
Município das Caldas da Rainha 

- Hospital Termal Rainha D. Leonor;  

- Igreja Nº Sª Pópulo;  

- Museu do Hospital e das Caldas;  

- Parque D. Carlos I;  

- Museu de José Malhoa;  

- Casa - Museu São Rafael;  

- Museu de Cerâmica; 

- RNL Paul de Tornada;  

- Lagoa de Óbidos; 

- Centro de Artes. 
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ENQUADRAMENTO GERAL 

Município das Caldas da Rainha 

O concelho das Caldas da Rainha está dividido em 12 freguesias: 
 
- A-dos-Francos; 

- Alvorninha; 

- Carvalhal Benfeito; 

- Foz do Arelho; 

- Landal; 

- Nadadouro; 

- N. Sr.ª Pópulo, Coto e S. Gregório; 

- Salir de Matos; 

- Santa Catarina; 

- St. Onofre e S. do Bouro; 

- Tornada e Salir do Porto; 

- Vidais. 
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ENQUADRAMENTO GERAL 

O nascimento de Caldas da Rainha está associado ao termalismo, o 

qual lhe  conferiu uma dinâmica de cidade comercial e de serviços, 

apoiada na animação cultural e lúdica.  

Município das Caldas da Rainha 

A cerâmica e uma forte presença artística moldaram a imagem 

moderna das Caldas.  

A agricultura das áreas envolventes cedo se orientou para o 

abastecimento do centro urbano, mantendo o mercado de géneros 

como um dos mais vivos e celebrados de todo o país.  
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ENQUADRAMENTO GERAL 

Município das Caldas da Rainha 

As arribas altas deixaram-se surpreender por duas aberturas de raro 

valor ambiental e turístico:  

- a concha de S. Martinho, onde se localiza a praia caldense de Salir do 

Porto; 

- a Lagoa de Óbidos, onde se situa a praia caldense da Foz do Arelho. 
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Município das Caldas da Rainha 

O QUE O MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA FAZ EM MATÉRIA 

DE AMBIENTE / PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 

ESPAÇOS VERDES: 

Existem diferentes espaços verdes por todo o concelho, desde os 

jardins municipais que disponibilizam aos cidadãos e aos visitantes 

áreas de lazer, proporcionando uma diversidade de espécies vegetais, 

ornamentais e autóctones, assim como as áreas verdes que surgiram 

da cedência de loteamentos. 
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Município das Caldas da Rainha 

ESPAÇOS VERDES 

Parque D. Carlos I e Mata Rainha D. Leonor 

O Parque D. Carlos I é um espaço acentuadamente 

ajardinado e possuidor de equipamentos 

recreativos, tais como o lago, o campo de ténis o 

coreto e o bar esplanada,  equipamentos culturais, o 

Museu de José Malhoa e a profusão de obras 

escultoras distribuídas por todo o espaço.  

Para além destas vertentes, o Parque, tal como o 

Mata, são um vasto pulmão verde deste concelho. 
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Município das Caldas da Rainha 

ESPAÇOS VERDES 

Estes espaços oferecem ainda um panorama ambiental e ecológico, 

através da diversidade arbustiva existente, árvores centenárias e 

fungos interessantes, proporcionando um leque variado de cores, 

texturas e fragrâncias. 
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Educar, sensibilizar e formar são algumas das palavras que têm vindo a 

ter uma maior repercussão, nos últimos tempos, junto da população. O 

Município tem vindo a promover nos últimos anos por todo o espaço 

concelhio, diversas atividades/projetos de Educação Ambiental dirigidas 

aos mais novos, sendo exemplo dessas intervenções: 

Município das Caldas da Rainha 

EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

- as plantações de árvores no Dia Mundial da Árvore, e na Semana da 

Reflorestação Nacional;  

- visitas à RNL Paul de Tornada; 

- participação no programa Ecovalor, com visitas às instalações da 

Valorsul e ações de sensibilização nas escolas. 
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- ações diversas de sensibilização e educação ambiental relacionadas 

com o tratamento de água destinada a consumo humano e águas 

residuais. 

Município das Caldas da Rainha 

EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

Pequenos gestos do nosso dia-a-dia poderão fazer a diferença… 
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DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS - 21 de Março 

No dia 21 de março, a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, tem 

promovido a plantação de árvores, seja nas escolas ou em espaços 

públicos do concelho. 

 

 

 

Município das Caldas da Rainha 

Principais Objetivos da Ação:   

• Sensibilizar as crianças para todas 

as questões relacionadas com uma 

gestão florestal sustentável; 

EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 
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DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS - 21 de Março 

Município das Caldas da Rainha 

• Garantir que as gerações futuras continuarão a beneficiar dos múltiplos 

serviços e produtos que devemos a todos os tipos de florestas, 

defendendo para tal um incessante empenho na gestão sustentável das 

suas escolas, no que diz respeito aos seus espaços florestais naturais; 

• Sensibilizar a população para a importância da preservação da 

natureza, tanto em termos ambientais como da própria qualidade de vida 

dos cidadãos. 
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RESERVA NATURAL LOCAL DO PAUL DE 
TORNADA 

Município das Caldas da Rainha 

O Paul de Tornada, constituído por cerca de 45 hectares de terrenos 

baixos e planaltos, encontra-se coberto por caniços em grande parte da 

sua extensão. Foi classificado como: “Zona húmida interior do tipo 

palustre de água doce permanente” pela convenção de Ramsar, desde 

2001, devido à sua especificidade como habitat e importância para 

várias espécies de fauna e flora. 
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RNL PAUL DE TORNADA 

Município das Caldas da Rainha 

Ordenado como Reserva Natural Local desde 2009, trata-se de um dos 

mais importantes valores naturais da Região Oeste, em particular do 

Concelho de Caldas da Rainha.  

. Local de grande destaque para a realização de atividades de educação 

e sensibilização ambiental e para a conservação da natureza e boas 

práticas ambientais, devido à grande diversidade de fauna que 

apresenta, especialmente as suas aves residentes e migratórias. 

Destacam-se espécies como a Garça-vermelha, a Garça-cinzenta, o 

Pato-real, o Galeirão, o Rouxinol-dos-caniços e o Tartaranhão-ruivo-dos-

pauis, que encontram aí o seu refúgio. 
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RNL PAUL DE TORNADA 
Município das Caldas da Rainha 
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Espécies ameaçadas em Portugal como a Lontra, retratada no logótipo 

e o Cagado-de-carapaça-estriada também ocorrem no Paul e integram 

o conjunto de “habitantes ilustres” deste recanto de biodiversidade., 

consolidando a importância da preservação deste espaço.  

 

Município das Caldas da Rainha 

RNL PAUL DE TORNADA 

Graças aos trabalhos de renovação e melhoramento da visitação feitos 

ao abrigo do programa PRODER em 2014, o Paul de Tornada 

apresenta-se também como um espaço de eleição para caminhadas 

em natureza e observação de aves, dispondo de um trilho circular que 

permite a visita a todo o perímetro do Paul. 
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RNL PAUL DE TORNADA 
Município das Caldas da Rainha 
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RNL PAUL DE TORNADA 
Município das Caldas da Rainha 
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Situada na freguesia da Foz do Arelho, a Lagoa de Óbidos é uma zona 

húmida natural, separada do mar por um cordão dunar. Tem cerca de 5 

km de extensão e uma largura variável que não excede 1 km. É talvez 

o melhor local junto à costa para procurar aves aquáticas entre a foz do 

Mondego e o estuário do Tejo, sendo de referir que no Inverno aqui 

ocorrem concentrações importantes de patos e gaivotas.  

 

Município das Caldas da Rainha 

LAGOA DE ÓBIDOS 
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De toda a área da Lagoa, o Braço da Barrosa é sem dúvida o local de 

maior importância do ponto de vista ecológico, visto que é importante 

para vários grupos biológicos distintos, apresenta boas condições para 

a avifauna e tem ainda importância para a ictiofauna, proporcionando 

condições satisfatórias para a função de viveiro. 

 

Município das Caldas da Rainha 

As caraterísticas ímpares da Praia da lagoa e da Praia do mar têm sido 

determinantes para o desenvolvimento económico e turístico da região. 

É um local excecional para o lazer, os desportos náuticos e o turismo 

ecológico. 
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Município das Caldas da Rainha 

LAGOA DE ÓBIDOS 
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A praia de Salir do Porto é uma praia fluvial banhada pelo Rio Tornada 

(ou Rio Salir) que desagua na baía de São Martinho do Porto, que por 

sua vez está ligada ao Oceano Atlântico. Esta Praia está situada na 

zona baixa da aldeia e na outra margem do Rio já é pertencente a São 

Martinho.  

As dunas são uma atração desta praia.    

Município das Caldas da Rainha 

PRAIA DE SALIR DO PORTO 
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Município das Caldas da Rainha 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Somos responsáveis pela recolha dos resíduos domésticos. Estes incluem todos 

os resíduos de origem doméstica, vulgarmente chamado de "lixo"(indiferenciados) 

e os provenientes de atividades económicas desde que a sua natureza e 

composição sejam semelhantes aos de origem doméstica. Os resíduos 

indiferenciados são transportados para a Central de Transferência pertencente à 

Valorsul.  

A recolha seletiva de 

resíduos é assegurada 

diretamente pela Valorsul.  

SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

http://www.gazetacaldas.com/wp-content/uploads/2011/03/ecopontos2.jpg
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Município das Caldas da Rainha 

REQUALIFICAÇÃO DAS ARRIBAS DA FOZ DO ARELHO 

Este projeto incide numa extensão de costa de cerca de 800m e desenvolve-se 

desde o limite da Praia do Mar, integrando a Rua Visconde de Morais, até à 

rotunda a norte desta via, sendo constituída por arribas e sistemas dunares que 

integram a área de POOC Alcobaça – Mafra , Visando a manutenção e segurança 

nesta área, o projeto regulará o acesso de pessoas e veículos, criando um 

percurso que funcionará como corredor de ligação entre miradouros e funcionará 

como limite, condicionando o acesso pedonal e viário, promovendo 

simultaneamente ações de renaturalização dos espaços degradados, o seu 

restauro e recuperação progressivas. 
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Município das Caldas da Rainha 

REQUALIFICAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA URBANAS 

O projeto tem a intenção de requalificar as linhas de água nas zonas urbanas da 

cidade, e permitir a criação de futuras novas vivências em espaço urbano e 

potenciando a correta utilização destes espaços na vida da cidade. 
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Município das Caldas da Rainha 

SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA 

De entre as ações a implementar podem-se destacar a adoção de iluminação 

LED em novas instalações e em grandes renovações, a instalação de sensores 

de presença em zonas de circulação, substituição gradual de todo o parque de 

lâmpadas e luminárias da iluminação pública por soluções energéticamente mais 

eficientes, promoção de modos suaves de mobilidade através da criação de mais 

corredores cicláveis, condicionamento do estacionamento no centro urbano, 

instalação progressiva em edifícios municipais de sistemas alternativos de 

produção de energia elétrica, adoção de critérios de eficiência energética nas 

compras públicas e implementação da substituição dos equipamentos 

informáticos por soluções de baixo consumo energético. 
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ÁGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO 

 

Município das Caldas da Rainha 

A entidade responsável pelo abastecimento de água à população são os Serviços 

Municipalizados da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. 

A sua atividade centra-se essencialmente: 

ÁGUAS RESIDUAIS: 
- Recolha, drenagem e 
tratamento de esgotos. 

EXPLORAÇÃO: 
- Construção, ampliação, 

exploração e conservação dos 
sistemas das redes de água e 
de saneamento, EE’s e ETAR’s.  

 

      

ABASTECIMENTO 
ÁGUA: 

- Captação, adução, 
tratamento e  

distribuição de água  
potável.  

SMAS 
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ÁGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO 

 

Município das Caldas da Rainha 

 - 99% da população do concelho abastecida por água da rede; 

 - 38 captações subterrâneas próprias em funcionamento; 

 

 - fornecimento de água em alta aos SMAS de Alcobaça e à CM de Rio Maior - 

limites de concelho; 

 -  aquisição de água à AdLVT - Águas de Lisboa e Vale do Tejo; 

- 48 reservatórios de água; 
- 25 estações elevatórias de água; 

- 9 estações de tratamento de águas residuais; 

- 52 estações elevatórias de águas residuais; 
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Município das Caldas da Rainha 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

As águas que, após utilização humana, apresentam as suas características 

naturais alteradas designam-se de águas residuais. No passado, a não existência 

de infraestruturas de drenagem de águas residuais levava a que os nossos cursos 

naturais de água estivessem em risco de desaparecer devido à poluição. Os 

Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha ao longo da sua história, têm 

vindo a desenvolver e melhorar o seu serviço de drenagem de águas residuais 

para que a população do concelho possa desfrutar de um ambiente mais 

saudável.  

O Município dispõe de 9 estações de tratamento de 

águas residuais que são exploradas pelos SMAS, 

estando aproximadamente 86% da população 

servida por rede coletora de águas residuais. 
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Pequenos gestos do nosso dia-a-dia poderão fazer a diferença, 

contornando os problemas associados às questões ambientais que 

ameaçam a qualidade de vida no presente e principalmente no futuro.  

É nossa preocupação sensibilizar e formar a população para este tema. 

 

 

Município das Caldas da Rainha 
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Município das Caldas da Rainha 

FIM 

 


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Número do slide 30
	Número do slide 31
	Número do slide 32

