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Organização dos seguintes eventos:
- Comemorações do 25 de Abril com espetáculo de música, teatro e sonoplastias históricas;
- Participação na Feira Ibérica de Turismo;
- Feira do Livro;
- Concerto de Música Sacra Mariana no âmbito das Comemorações do Centenário de Fátima;
- III Aniversário da Biblioteca Municipal;
- Dia Mundial da Criança;
- Exposição Itinerante “A Assembleia da República”.
Apoio nos seguintes eventos:
- III Caminhada Noturna “O Que nos Liga”;
- II GP Internacional Beiras e Serra da Estrela.
Obras por administração direta:
- Rede de águas e saneamento no Bairro do Ténis;
- Calcetamento em Maceira;
- Calcetamento em Vila Ruiva;
- Calcetamento na Av. do Cemitério;
- Manutenção de vias municipais com colocação de betuminoso em diversas freguesias;
- Limpeza de bermas no IP5, Fornos de Algodres, Infias e Casal Vasco;
- Limpeza da Praia Fluvial da Ponte de Juncais;
- Manutenção da fossa da Matança;
- Colocação de mobiliário urbano (bancos) na Vila de Fornos de Algodres;
- Execução de muro de pedra na Mata.
Aquisição de serviços e bens imóveis
- Prestação de serviços de um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores de contas - em execução
- Aquisição de Serviços para a conservação e restauro da Anta de Cortiçô - Concluída;
- Aquisição de serviços para implementação de Sistema de Gestão da Qualidade - Em execução;
- Aquisição de gradeamento para o Centro Escolar de Fornos de Algodres - Em conclusão;
- Aquisição de gradeamento para a Biblioteca Municipal Maria Teresa Maia Gonzalez - Em execução;
- Aquisição de contentores de resíduos sólidos - Adjudicado.
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Empreitadas
- Ampliação e Remodelação das Infraestruturas Elétricas e Telefónicas de Algodres - Concluída;
- Construção de muro de suporte junto à rampa de acesso à Caixa de Crédito Agrícola - Em execução;
- Construção de um muro de suporte na rua do Curral em Cortiçô - Adjudicado;
- Calcetamento de vários arruamentos na União de Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas - Adjudicado;
- Calcetamento de um arruamento em Casal Vasco e Ramirão - Em concurso;
- Pavimentação de passeios na Rua Zona Sul - Adjudicado;
- Calcetamento de um arruamento em Maceira - Em concurso.
Candidaturas
- Rede de Aldeias de Montanha - Em execução;
- Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), Eixo III - Proteger o
ambiente e promover a eficiência dos recursos - Em preparação;
- Plano de Ação Integrado para Comunidades Desfavorecidas da Comunidades Intermunicipal das Beiras e
Serra da Estrela (PAICD CIMBSE) - Em execução;
- Plano de Ação de Mobilidade Urbana e Sustentável - Em execução;
- Valorização do Património Natural das Beiras e Serra da Estrela - Em preparação;

(…)

- Linha de Apoio ao Turismo Acessível - Em preparação;
- Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela - Submetida;
- Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar - Submetida;
- Remodelação e Requalificação da EB 1 de Figueiró da Granja - Submetida;
- Jardim Quintas da Vila - Submetida;
- Calcetamentos na União de Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas - Em preparação.
Secção de Obras Particulares, Planeamento e Gestão do Solo
Levantamentos / Implantações:
- Para efeitos de Orçamento Participativo, levantamentos efetuados:
- Terreno no Cadoiço
- Fontanário em Queiriz
- Largo do Rossio no Casal Vasco
- Miradouro e envolvente em Algodres
- Escola Primária na Mata
- Levantamento parcial do Caminho da Quinta das Moitas no Casal Vasco;
- Levantamento parcial de Caminho no Ramirão;
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- Levantamento dos passeios na Zona Sul;
- Levantamentos para efeitos de ligação a esgoto no Centro de Dia de Figueiró da Granja;
- Implantação dos campos para o torneio de Andebol;
- Implantação dos campos para o Youth Cup 2017.
Projetos / Acompanhamento de obras:
- Acompanhamento de colocação dos bancos de jardim;
- Acompanhamento da obra de requalificação de espaço, com implantação de churrasqueira na freguesia da
Matança.
Projetos / 3D:
- Para efeitos de Orçamento Participativo, execução de 5 novos projetos:
- Terreno no Cadoiço - Parque Infantil;
- Fontanário em Queiriz- Requalificação do espaço;
- Largo do Rossio no Casal Vasco- Execução de caminho de manutenção;
- Miradouro e envolvente em Algodres- Fornecimento e aplicação de passadiços;
- Escola primária na Mata- Parque infantil.
- Ajustamento do projeto de Lavadouro na Fonte Fria para efeito de arranjos - 3 D
Gabinete Técnico de Apoio ao Ovinicultor
- Elaboração e preparação, para a época produtiva 2016/2017, de um Plano de Segurança Alimentar e
Autocontrolo, baseado nos Princípios do HACCP, adaptado á legislação vigente e às condições e
características do produtor. Plano individualizado para o novo produtor de queijo Celso Duarte Martins, Cortiçô;
- Processo de tratamento de água numa queijaria do município. Análise e resolução da não conformidade.
Produtor: Joaquim Martins Ribeiro, Muxagata.;
- Formação aos novos produtores de queijo do Município de Fornos de Algodres:
Ana Patrícia Perregil Martins (20/04/17);
Celso Martins Duarte (22/05/17).
Conteúdos formativo: Plano de Segurança Alimentar e Autocontrolo, baseado nos princípios do HACCP;
- Vistoria das instalações da unidade produtiva de queijo de Ana Patrícia Perregil Martins, localizada na
Matança, para emissão do Número de Controlo Veterinário. Colaboração e acompanhamento dos técnicos da
DGAV;
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- Tratamento de Processo para cessação de atividade de uma queijaria artesanal e respetiva suspensão de
Número de Controlo Veterinário na DGAV. Produtor: António Alberto Azevedo Marques, Furtado;
- Informações e apoio a investidores no desenvolvimento dos seus projetos no Município de Fornos de Algodres
(projetos de desenvolvimento agrícola e rural).
- Luís Vieira, Vila Ruiva;
- Tiago Alves de Queiroz Cavalcante, Matança;
- Ana de Jesus, Mata.;
- Continuação do apoio a investidores na operacionalização e execução de Projetos de Agro-turismo no
Município de Fornos de Algodres:
- Pedro Fonseca, Muxagata;
- Pedro Guedes, Vila Soeiro do Chão
- Participação numa Mesa Redonda com o tema “ O Queijo Serra da Estrela como fator de atracão turística” em
representação do Município de Fornos de Algodres. Ação organizada e realizada na Escola Superior de Turismo
e Hotelaria de Seia do IPG. Data: 11/05/2017
- Trabalho de campo - Visita formativa e preventiva às instalações e a diversas zonas de laboração das
queijarias:
- Celso Duarte Martins, Cortiçô (28/04/2017)
- Extensão Rural: análise de informações relevantes para os agricultores, operacionalização e envio para as
juntas de freguesia
- Informações diversas e apoio aos munícipes
Gabinete Técnico Florestal
- Levantamento dendrométrico dos pinheiros existentes ao longo da Nacional 16 e respetivo cálculo de volumes
de madeira;
- Colaboração com o ICNF na elaboração do Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios, através de
alterações na Rede de Pontos de Água;
- Colaboração com as Juntas de Freguesia de Cortiço e Figueiró da Granja na execução de Rede viária
florestal, estando já concluídos troços com dimensão aproximada de 6 km;
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- Execução do Plano Operacional Municipal 2017;
- Colaboração com Associação Humanitária de Bombeiros de Fornos de Algodres num exercício de
planeamento operacional (LiveEx) em cenário de incêndio florestal envolvendo diversas corporações do Distrito;
- Planeamento e acompanhamento dos trabalhos de requalificação do Jardim 28 de Maio;
- Planeamento e acompanhamento dos trabalhos de requalificação da praia fluvial de juncais, levados a cabo
pela turma de alunos de paisagismo da escola francesa Maison Familiale Rurale de Sainnt Consorce;
- Planeamento dos trabalhos de execução das faixas de gestão de combustíveis da responsabilidade da EDP,
culminando com execução dos respetivos editais;
- Planeamento e acompanhamento dos trabalhos sazonais da equipa de jardinagem;
- Emissão de Pareceres para candidaturas a investimentos na área florestal.
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