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Organização dos seguintes eventos: 

- IV Concurso de Abóboras de Halloween; 

- IV Concurso Quadras de S. Martinho; 

- Dia Nacional do Pijama; 

- Sessão de Abertura da 9ª Edição do Projeto Fornos Vida. 

 

Obras por administração direta: 

- Alteração das soleiras existentes na rampa interior da Biblioteca Municipal 

- Calcetamento em diversas freguesias; 

- Limpeza da envolvente do poço de Vila Ruiva; 

- Lavagem de depósito de água de abastecimento público de Queiriz; 

- Limpeza da Zona envolvente do reservatório de Rancozinho; 

- Distribuição de contentores de lixo pelas freguesias; 

- Colocação de sinalização vertical em vias municipais; 

- Intervenções diversas no âmbito da luta contra a pobreza; 

- Execução de grelhas e gradeamentos para a União de freguesias de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do 

Chão. 

 

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 - concluída; 

- Aquisição de gradeamento para a Biblioteca Municipal Maria Teresa Maia Gonzalez - em execução; 

- Aquisição de contentores de resíduos sólidos - concluída; 

- Parque Infantil da Mata - em concurso. 

 

Empreitadas 

- Construção de muro de suporte junto à rampa de acesso à Caixa de Crédito Agrícola - concluído; 

- 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 - concluído; 

- Calcetamento de um arruamento em Casal Vasco e Ramirão - concluído; 

- Pavimentação de passeios na Rua Zona Sul - concluído; 

- Calcetamento de um arruamento em Maceira - concluído; 
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- Reorganização do estacionamento e passeios junto ao Centro Escolar e pavimentação de passeio junto ao 

pavilhão da C+S – adjudicado; 

- Execução de muros em Figueiró da Granja - em execução; 

- Fornecimento e aplicação de corrimões e gradeamentos e várias escadarias e muros existentes na vila de 

Fornos de Algodres - adjudicado; 

- Substituição da cobertura do salão da Casa do Povo de Fuinhas - em concurso; 

- Remodelação e requalificação da EB1 de Figueiró da Granja - em preparação; 

- Construção de um muro na Quinta das Eiras - em preparação; 

- Construção das plataformas do canil municipal - em preparação; 

- Jardim Quintas da Vila - em preparação. 

 

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; 

- Linhas de apoio à disponibilização de redes wi-fi - Programa Valorizar - em preparação. 

 

Secção de Obras Particulares, Planeamento e Gestão do Solo 

SIG (Sistema de Informação Geográfica) 

- 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 

- Substituição da cobertura do salão da Casa do Povo de Fuinhas; 

- Parque Infantil da Mata; 



 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

  3 

- Levantamento e elaboração dos projetos de uma casa ardida em Vila Ruiva. 

 

Gabinete Técnico de Apoio ao Ovinicultor 

- Intervenção específica de apoio aos Agricultores das freguesias de matança, Maceira, Queiriz e União de 

Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas - Incêndios 2017; 

- Elaboração de declarações de prejuízos agrícolas decorrentes dos incêndios de 15 e 16 de outubro; 

- Elaboração de candidaturas: 

- Medida - Compensação de prejuízos aos Pequenos Agricultores e às Explorações Agrícolas 

- Medida - 6.2.2 Restabelecimento do Potencial Produtivo 

- Operacionalização do processo de fornecimento de alimentação de emergência animal aos produtores 

pecuários do Município; 

- Elaboração e preparação, para a época produtiva 2017/2018, dos Planos de Segurança Alimentar e 

Autocontrolo, baseado nos princípios de HACCP, adaptado à legislação  vigente e às condições e 

características das nossas agroindústrias; 

- Plano individualizado para Estabelecimentos Industriais de Fabrico de Queijo Tipo 3 – Atividade produtiva 

Local; 

- Trabalho de Campo – visita formativa e preventiva às instalações das unidades produtivas de queijo. Entrega e 

explicação de plano HACCP (Época de laboração 2017/2018): 

Isabel Maria Porfírio Marques Reis (18/10/2017); 

Maria da Conceição Dias Furtado de Amaral (19/07/2017); 

Carlos Aires Frias (06/11/2017); 

José Gomes de Almeida (05/12/2017); 

Carlos Santos Lopes (05/12/2017); 

- Trabalho de Campo/ visita a propriedades agrícolas: levantamento de elementos e características dos 

terrenos, avaliação de potencial de investimento, aconselhamento técnico: 

Carlos Pinto, Matança (30/08/2017); 

Fernando Marques, Matança (31/08/2017); 

André Morgado, Queiriz (11/11/2017). 

- Informações e apoio a investidores na operacionalização de projetos de turismo no espaço rural no Município 

de Fornos de Algodres: 

António Alfredo Rebelo Rodrigues; 

Nuno Oliveira. 

- Extensão Rural: análise de informações relevantes para agricultores, operacionalização e envio para as juntas 

de freguesia; 

- Informações diversas e apoio aos munícipes. 
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Gabinete Técnico Florestal 

- Acompanhamento de trabalhos de limpeza de Faixas de Gestão da Rede Secundária no Caminho do Ramirão, 

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; 

- 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; 

- Acompanhamento dos trabalhos de abate de árvores com sintomas de doenças ao longo da EN 16; 

- Participação nas reuniões do grupo Eco-escolas no sentido de planificar os trabalhos para o ano letivo 

2017/2018; 

- Ações de extensão rural junto dos proprietários florestais, no sentido da sensibilização para os riscos 

associados ao não cumprimento das ações de gestão de combustíveis, principalmente junto a habitações; 

- Colaboração com ICNF no preenchimento de Relatórios de Emergência pós incêndios; 

- Alteração do Plano de Emergência de Proteção Civil; 

- Atendimento a munícipes colaborando em diversas questões, nomeadamente; 

- Preenchimento de Manifestos de abate de coníferas; 

- Questões relacionadas com proteção de edificado contra incêndios florestais; 

- Esclarecimento sobre pragas e doenças de espécies florestais; 

- Situações referentes a candidaturas a projetos de investimento no âmbito florestal e agro-turismo; 

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

- Elaboração de diversos editais referentes a questões legais ligadas ao cumprimento de regras de 

fitossanidade estipuladas pelo Ministério da Agricultura; 

- Colaboração com apicultores no combate à vespa Asiática, tendo culminado com a destruição de ninhos da 

espécie, encontrados no concelho. 

 

Gabinete de Desporto 

Atividade 

 

Local Destinatários Data Organização 

Expressão físico motora 

1º ciclo do Agrupamento 

de Escolas de Fornos de 

Algodres 

Fornos de 

Algodres/Figueiró da 

Granja 

Comunidade Escolar do 

Agrupamento de Escolas 

do Ensino Básico do 

Município 

Ano Letivo GDMFA 
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Desenvolvimento do 

Projeto no Pré-escolar 

“Saltar, Pular e 

Bolhinhas na água”. 

Jardins de infância do 

Agrupamento Escolas de 

Fornos de Algodres 

Crianças dos 3 aos 5 

Comunidade escolar do 

Agrupamento de Escolas 

do Ensino Básico do 

Município. 

Ano Letivo GDMFA 

Férias desportivas Natal 

17 

Município Fornos de 

Algodres 

Crianças e jovens do 1º 

ao 6º ano de 

escolaridade. 

19 a 29 dezembro GDMFA 

Início ano letivo Fornos 

Vida Manhã 

dançante/Magusto 

Vila Soeiro do Chão + 50 10 de novembro GDMFA 

Atividade Desportiva Município Fornos de 

Algodres 

+ 50 Ano Letivo GDMFA 

Caminhar por Fornos de 

Algodres 

Município Fornos de 

Algodres 

+ 50 Ano Letivo GDMFA 

Boccia Sénior Município Fornos de 

Algodres 

+ 50 Ano Letivo GDMFA 

Intercâmbio com outros 

projetos Séniores de 

Hidroginástica 

Aguiar da Beira + 50 Ano Letivo GDMFA 

 

Outras Ações 

- Apoio à realização a diversos eventos realizados e a realizar. 


