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Organização dos seguintes eventos:
- Fornos de Algodres Biodiversity Festival;
- Fornos de Algodres Youth Cup 2017;
- VII Rota das Formigas;
- Cinema ao Ar Livre;
- Cortejo de Oferendas;
- Festas em Honra de Nossa Senhora da Graça.
Obras por administração direta:
- Rede de águas e saneamento no Bairro do Ténis;
- Calcetamento em diversas freguesias;
- Manutenção de vias municipais com colocação de betuminoso em diversas freguesias;
- Colocação de sinalização vertical em vias municipais;
- Limpeza de bermas das vias municipais;
- Intervenções diversas no âmbito da luta contra a pobreza.
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 implementação de Sistema de Gestão da Qualidade - em execução;
- Aquisição de gradeamento para a Biblioteca Municipal Maria Teresa Maia Gonzalez - em execução;
- Aquisição de contentores de resíduos sólidos - em execução.
Empreitadas
- 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 - em execução;
- Calcetamento de vários arruamentos na União de Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas - em execução;
- Calcetamento de um arruamento em Casal Vasco e Ramirão - em execução;
- Pavimentação de passeios na Rua Zona Sul - adjudicado;
- Calcetamento de um arruamento em Maceira - em execução;
- Reorganização do estacionamento e passeios junto ao Centro Escolar e pavimentação de passeio junto ao
pavilhão da C+S - adjudicado.
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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 - aprovada.
Secção de Obras Particulares, Planeamento e Gestão do Solo
Gabinete Técnico de Apoio ao Ovinicultor
- Tratamento do processo na DGAV de alteração da tipologia da unidade produtiva do operador e nossa
munícipe Ana Martins, residente na Matança, com o objetivo de pagar a Taxa de Controlo Oficial de forma anual
e não trimestral;
- 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;
- Colaboração com o Ministério da Agricultura na realização de uma ação de formação e prova de
conhecimentos para obtenção da habilitação de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos para os munícipes
com mais de 65 anos de idade em 16 de abril de 2013 (Lei nº 26/2013 de 11 de abril). Ação realizada na Zona
Agrária de Gouveia, no dia 18 de julho de 2017;
- Trabalho de Campo / Visita a propriedades agrícolas: levantamento de elementos e características dos
terrenos, avaliação de potencial de investimento, aconselhamento técnico;
- Trabalho de Campo: Visita técnica de extensão e informação aos ovinicultores, sem unidade produtiva de
queijo licenciada, com potencial produtivo;

2

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- Informações e apoio a investidores no desenvolvimento dos seus projetos no Município de Fornos de Algodres
(projetos de desenvolvimento agrícola e rural);
- Continuação do apoio a investidores na operacionalização e execução de Projetos de Agro-turismo no
Município de Fornos de Algodres;
- Trabalho de campo - Visita formativa e preventiva às instalações e a diversas zonas de laboração das
queijarias;
- Extensão Rural: análise de informações relevantes para os agricultores, operacionalização e envio para as
Juntas de Freguesia.
Gabinete Técnico Florestal
- Acompanhamento de trabalhos de limpeza de Faixas de Gestão da Rede Secundária, e realização de autos de
medição;
- Planeamento e acompanhamento de trabalhos de alargamento de ponto de água no Furado e no Rancozinho
(trabalhos em fase de conclusão);
- Planeamento e acompanhamento de trabalhos de beneficiação de ribeiras no Furtado, incluindo todo
procedimento documental junto da ARH do Centro, bem como da execução a cargo da edilidade;
- Colaboração com a União de Freguesia de Cortiço e Vila Chã, Figueiró da Granja e Fornos de Algodres na
conclusão da execução de Rede Viária Florestal, tendo-se concluídos a construção de 9,4 km e a beneficiação
de 16,9 km;
- Colaboração com Serviços Técnicos no planeamento dos trabalhos adjudicados à Cooperativa Foral,
referentes à limpeza da faixa de gestão de combustíveis entre o Ramirão e Quinta das Relvas;
- Acompanhamento de ocorrências de incêndios dentro do concelho, coordenando meios da edilidade em ações
de consolidação de áreas ardidas e criação de faixas de contenção;
- Execução de ações de abate de árvores em risco de queda sobre habitações;
- Planeamento e acompanhamento dos trabalhos sazonais da equipa de jardinagem;
- Preenchimento de diversos relatórios de ocorrência relativo a questões de Proteção Civil, nomeadamente
dizendo respeito a habitações em risco de queda sobre a via pública.
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