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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

Organização dos seguintes eventos: 

- Tardes Dançantes - Inovação no Projeto de Envelhecimento Ativo; 

- Dia Internacional da Mulher; 

- 1º Encontro de Boccia Sénior Fornos Vida; 

- Carnaval Intergeracional; 

- Semana da Leitura; 

- Feira do Queijo Serra da Estrela 2017; 

- Ação de Reflorestação - Dia Mundial da Árvore; 

- Férias Desportivas + START IUPI. 

 

Apoio nos seguintes eventos: 

- Assembleia Intermunicipal da CIMBSE. 

 

Obras por administração direta: 

- Rede de águas e saneamento no Bairro do Ténis; 

- Recuperação do fontenário de Fornos-Gare; 

- Calcetamento em Maceira; 

- Manutenção de vias municipais com colocação de betuminoso em diversas freguesias; 

- Levantamento de caixas de esgoto em Vila Chã; 

- Execução e colocação de corrimões em escadarias públicas; 

- Pinturas no âmbito do projeto “Fornos Tem, Fornos Dá” (Orçamento Participativo 2016); 

- Cura e limpeza de bermas; 

- Prolongamento da rede de água em Casal Vasco; 

- Conservação da cobertura do “Banco da Roupa”; 

- Execução da pérgula no Jardim 28 de maio; 

- Manutenção do mobiliário urbano do Jardim 28 de maio; 

- Execução de muro de pedra na localidade da Mata; 

- Trabalhos de manutenção no cemitério de Fornos de Algodres. 

 

Aquisição de serviços e bens imóveis 

- Aquisição de Serviços para a conservação e restauro da Anta de Cortiçô - Em execução; 

- Aquisição de serviços para implementação de Sistema de Gestão da Qualidade - Em execução; 
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- Aquisição de gradeamento para o Centro Escolar de Fornos de Algodres - Em execução; 

- Aquisição de gradeamento para a Biblioteca Municipal Maria Teresa Maia Gonzalez - Em execução. 

 

Empreitadas 

- Ampliação e Remodelação das Infraestruturas Elétricas e Telefónicas de Algodres - Em execução; 

- 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 - Concurso em submissão. 

 

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; 

- Planos de Ação de Regeneração Urbana - PARU - Aprovada; 

- 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 - Em preparação; 

- Calcetamentos na União de Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas - Em preparação. 

 

Secção de Obras Particulares, Planeamento e Gestão do Solo 

 

Levantamentos / Implantações: 

- Levantamento de terrenos em Sobral Pichorro para a empresa Vale das Lobas; 

- Levantamento do Campo de futebol e Casa do Povo em Figueiró da Granja; 

- Levantamento de Talude no Bairro de Ténis em Fornos de Algodres; 

- Casa e arruamento em Queiriz para projeto de alargamento de via; 

- Levantamentos para Requalificação de Bermas (Mata, Sobral Pichorro, Fuinhas, Figueiró da Granja e 

Muxagata). 

 

SIG (Sistema de Informação Geográfica): 
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- Apoio cartográfico: 

- nos pedidos de plantas de localização e PDM; 

- aos Munícipes; 

- às Juntas de Freguesia. 

- Continuação dos trabalhos de retificação de luminárias com verificação dos desligamentos efetuados pela EDP 

e respetiva atualização da base de dados. 

 

Projetos / Acompanhamento de obras: 

- Acompanhamento de Obra, da Requalificação dos Balneários dos Bombeiros Municipais de Fornos de 

Algodres; 

- Acompanhamento da obra de requalificação de espaço, com implantação de churrasqueira na freguesia da 

Matança. 

 

Projetos / 3D: 

- Requalificação de Lavadouro na Fonte Fria para efeito de arranjos - 3 D; 

- Estudo de Bancos de Jardim Tipo; 

- Carro dos Bombeiros para efeito de estudo da configuração do mesmo; 

- Estudo de Expositor para a Biblioteca Municipal. 

 

Gabinete Técnico de Apoio ao Ovinicultor 

- Elaboração e submissão do 1º Pedido de Pagamento, da Operação PDR2020-3.2.2-FEADER-003527, do 

munícipe e produtor de castanhas, José João Ribeiro de Azevedo, com sede na freguesia de Juncais; 

- Audiência dos Interessados - Elaboração e submissão de resposta refutando os pressupostos que estão na 

base do Parecer Desfavorável ao investimento da candidatura á Operação – PDR2020-ADRUSE- 10211-001. 

Projeto: PDR2020-10211-028008. Promotor: Mário Manuel Ferreira Ribeiro; 

- Apoio aos produtores de queijo na obrigatoriedade legal de responder ao inquérito anual á recolha, tratamento 

e transformação de leite por parte do INE;  

- Tratamento de Processo para cessação de atividade de uma queijaria artesanal e respetiva suspensão de 

Número de Controlo Veterinário na DGAV. Produtor: Maria de Lurdes Ramos Gomes; 

- 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 Ana Patrícia Perreegil Martins, Matança; 

- Apoio aos produtores de queijo, alvo de fiscalizações por parte da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, 

na correção das inconformidades detetadas e descritas nos respetivos Autos de Vistoria: 
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- Carlos Oliveira Fernandes, Fornos de Algodres; 

- Carlos Santos Lopes, Cadoiço; 

- Trabalho de campo - Visita técnica de extensão e informação aos ovinicultores com potencial produtivo: 

- Ana Teresa Coelho Pereira, Fornos de Algodres (31/03/2017). 

- HACCP - Análise a apreciação técnica dos controlos analíticos da época 2016/2017, realizados aos produtos 

(Queijo, requeijão e leite) dos produtores de queijo do Município. 

 

Gabinete Técnico Florestal 

- Manutenção do Jardim 28 de maio; 

- Planeamento e acompanhamento dos trabalhos sazonais da equipa de jardinagem; 

- Acompanhamento na resolução de questões relacionadas com a Proteção Civil, nomeadamente: 

- Habitações em risco de ruína; 

- Condicionamentos de tráfego decorrentes de condições atmosféricas adversas, ou queda de árvores; 

- Levantamento de exemplares de árvores de grandes dimensões em risco de queda junto a vias de 

comunicação sobre gestão da autarquia. 


