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“ (...) conseguiu-se
a disponibilidade financeira
necessária para dar início
a um vasto conjunto de
intervenções de reabilitação
das nossas estradas (...)”

“ Na sequência da conceção
do ALJIA - Plano de
Desenvolvimento Integrado
da Ribeira de Alge, o
Município de Figueiró dos
Vinhos integrou um Consórcio
Internacional que envolve
regiões do Reino Unido,
Irlanda, Dinamarca e Eslovénia
e que viu recentemente
ser aprovado o projeto
“FishTrail”.”

Editorial
Nos últimos anos, um pouco por todo
o país, foi-se assistindo à redução e ao
encerramento de alguns serviços públicos, com claro prejuízo para as populações. Felizmente no nosso Concelho, essa não foi uma realidade
observável, e a aposta na melhoria e
no alargamento dos serviços de atendimento às populações tem sido uma
preocupação constante.
A abertura do Espaço do Cidadão, veio
aumentar a oferta de um conjunto de
serviços, que não existiam no nosso
4
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Concelho e que muitas vezes obrigava
a que as pessoas se deslocassem para
fora do Concelho para a eles terem
acesso. A par deste aumento da oferta
de serviços públicos, a adoção por parte dos Serviços da Câmara Municipal
de horários contínuos das 9h00m às
16h30m, sem interrupção à hora de
almoço, com o benefício do alargamento de mais duas horas diárias de
atendimento ao público, veio melhorar em muito a facilidade de acesso a
esses serviços.

Dentro do quadro de fortes restrições
orçamentais, e fruto da trajetória de
redução da dívida que continuamos a
seguir, da qual damos nota nesta edição, conseguiu-se a disponibilidade
financeira necessária para dar início a
um vasto conjunto de intervenções de
reabilitação das nossas estradas, contrariando assim o desinvestimento
verificado durante muitos anos.
A redução da dívida que iniciámos em
2014, permite-nos também ter a capacidade financeira para iniciar um con-

junto de investimentos integrados no
Quadro Comunitário Portugal 2020, e
que irão começar ainda no corrente ano.
Na sequência da conceção do ALJIA Plano de Desenvolvimento Integrado
da Ribeira de Alge, o Município de Figueiró dos Vinhos integrou um Consórcio Internacional que envolve regiões
do Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e
Eslovénia e que viu recentemente ser
aprovado o projeto “FishTrail”.
O “FishTrail” é um projeto transnacional que visa apoiar o crescimento com-

petitivo e sustentável do Turismo através da diversificação da oferta turística
da União Europeia, passando pela promoção de produtos turísticos temáticos, como é o caso da Pesca Lúdica e o
Turismo de Bem-Estar.
Este projeto dará uma enorme projeção internacional ao nosso Concelho,
o que complementado com outras
iniciativas, poderá impulsionar de
forma significativa a atividade turística em Figueiró dos Vinhos.

Integrar este consórcio e uma estratégia internacional, enche-nos de orgulho e faz-nos acreditar cada vez
mais no trabalho que estamos a desenvolver.
Um abraço com amizade

Jorge Manuel Fernandes de Abreu
Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
EMFOCO
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2
Aconteceu

1 Apresentação do livro 2 Festival de Natação 2016 3 Laço Azul

“O Ouro dos Corcundas”

Aconteceu
em Figueiró dos Vinhos

Foi apresentado o livro “O Ouro dos
Corcundas”, a 18 de janeiro, na Casa da
Cultura. Numa iniciativa da Coordenadora do Departamento de Ciências
Humanas do AEFV, Dra. Margarida
Herdade Lucas, em colaboração com
o pelouro da cultura da Câmara Municipal, foi convidado o escritor Paulo
Moreiras a apresentar o seu livro, “O
Ouro dos Corcundas”, um romance
histórico passado na nossa região,
no séc. XIX, durante as lutas liberais.
O autor foi antecedido pelo investigador Miguel Portela, que dissertou sobre “A Memória dos lugares”, a fim de
contextualizar os vários locais citados
pelo autor.

4 The Street Store

4

O “conceito inovador” “The Street Store”, uma loja de rua para as “pessoas
mais necessitadas, chegou a Figueiró
dos Vinhos.
Esta iniciativa da Terractividade - Associação Recreativa e Cultural de Figueiró
dos Vinhos, destinou-se às pessoas em
situação de vulnerabilidade social, não
havendo moeda de troca. A pessoa chega, escolhe o que precisa e leva.
Esta iniciativa contou com a parceria
do Município de Figueiró dos Vinhos e
CLDS 3G - Agir Sempre, na disponibilização de artigos de vestuário, calçado
e outros para reforço da oferta.

A Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos em parceria com a Secção de
Natação da ADFV realizou no dia 13 de
fevereiro um Festival de Natação que
decorreu na Piscina Municipal.
O objetivo desta iniciativa visou aproximar as escolas de Natação existentes
nos concelhos vizinhos, tendo nesta
oportunidade sido convidadas as Escolas Municipais de Pedrógão Grande
e de Alvaiázere, a Escola de Natação do
Centro de Cultura e Desporto da Sertã
e o Clube de Natação de Condeixa, assumindo a secção de natação da Associação Desportiva o papel de anfitriã
das suas congéneres.

A Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) de Figueiró dos Vinhos
associou-se, mais uma vez, à campanha de sensibilização promovida pela
Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco.
Ao longo do mês de abril, em parceria
com a Santa Casa da Misericórdia e o
AEFV, organizou um conjunto de iniciativas alusivas à temática.
O encerramento destas atividades, foi
no Dia Mundial do Sorriso com a realização de um laço humano na Praça do
Município pelos alunos das escolas e
colocação de corações azuis no Coreto
do Jardim Municipal.

5

Comemorações
25 de Abril
O Município de Figueiró dos Vinhos
assinalou o “25 de Abril”, que este ano
celebrou o 42.º aniversário.
Decorreram as cerimónias oficiais com
o Hastear da Bandeira na Praça do Município. Na Casa da Cultura foi inaugurada a exposição de fotografia de Alfredo
Cunha “25 de Abril - A liberdade passou por aqui”, seguindo-se as atuações
da Orquestra Consequência, Metafísica,
Endless e Grupo Coral S. João Baptista,
com temáticas alusivas à época.
As comemorações continuaram no dia
29 de abril, com o teatro “25 de Abril,
Sempre!” de Nuno Miguel Henriques.

1 Apresentação do livro “Ouro
dos Corcundas”

2 Festival de Natação 2016
3 Laço Azul
4 The Street Store
5 Comemorações 25 de Abril

Outras atividades Físicas | Desportivas e Culturais

Passeio de Clássicos de Figueiró | Dia Internacional da Família | Dia Mundial da Ativ. Física e Saúde | ShortCutz (a decorrer) |
Caminhada Solidária | Carnaval | Dia do Pai e Dia da Mãe | Carrinhos e Bicicletas no Jardim Municipal | Feira do Brinquedo Usado |
Páscoa Ativa | Cinema às 4ªas | Dia de Reis
3
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Eventos Anuais

****************************************************
*************************************

S. João

Festas do Concelho

***************************************************************************

***********************************

“(...) o espírito bairrista que
as Festas do Concelho ano
após ano assinalam (...)”
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O Município de Figueiró dos Vinhos
concretizou um conjunto de iniciativas diversificadas, que integraram o
programa de Festas do Concelho - S.
João 2016, e que se desenvolveram entre os dias 18 e 26 de junho.
A programação abrangeu diversos domínios que contemplaram a vertente
cultural, a promoção gastronómica, a
animação musical e o convívio popular.
A Câmara Municipal pretendeu ainda
sublinhar a importância que confere
ao associativismo local, organizando, em parceria com o CLDS 3G - Agir
Sempre, a Expo Associações com o objetivo de dar a conhecer a atividade, a
história e o trabalho desenvolvido por
dezenas de figueiroenses que com esforço e dedicação prosseguem durante todo o ano o interesse público, bem
como o espírito bairrista que as Festas
do Concelho ano após ano assinalam,
através da organização das Marchas
Populares.

Deste modo as Festas começaram no
dia 18 de junho, com a abertura oficial
da iniciativa gastronómica designada
“Sabores de Figueiró” que se desenvolveu nos restaurantes aderentes.
O dia 23 de junho foi preenchido com
muitas atividades de cariz popular e
de animação de rua: a Expo Associações, Artesanato e Tasquinhas abriram
portas, iniciativa que decorreu até ao
dia 26 de junho no Jardim Municipal.
Foi inaugurado o “Espaço do Cidadão”
pela Sra. Secretária de Estado da Justiça Dra. Anabela Pedroso, e a noite de
S. João foi preenchida com as já tradicionais Marchas Populares do Bairro
Novo, Barreiro, Ribeira de São Pedro e
Marcha Sénior do CLDS 3G - Agir Sempre, a sardinhada popular, o concerto e
baile com o grupo Hi-Fi e o espetáculo
de fogo-de-artifício.
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“ (...) muitas atividades de
cariz popular e de animação
de rua (...)”
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O Dia do Concelho foi marcado naturalmente pelas Cerimónias Religiosas
e Institucionais: o Hastear da Bandeira
e a Sessão Solene da Assembleia Municipal que contaram com a presença
do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, Dr. Vieira
da Silva, onde foi atribuída a Medalha
de Bons Serviços do Concelho, aos funcionários municipais que se aposentaram no período compreendido entre
os anos de 2013 a 2015.
Durante a tarde atuou a Filarmónica Figueiroense e à noite a animação
continuou com o concerto de Diogo
Piçarra e o baile com o Trio Musical
Ritmofonia.

No dia 25 de junho, a Orquestra Consequência, as Marchas Populares e o
grupo FH5 animaram as festas.
As Festas do Concelho 2016 terminaram no dia 26 de junho com a realização do XX Campeonato Equestre
Regional de Saltos de Obstáculos no
Centro Hípico, o Festival de Concertinas e o Festival de Folclore com os
Ranchos de Lagoa Parada, Pedrógão
Pequeno e Vila Facaia.
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Eventos Anuais
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Dia Mundial da Criança

Feira de Velharias
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Figueiró dos Vinhos comemorou o Dia
Mundial da Criança, proporcionando
momentos de lazer e alegria às crianças do Concelho.
No Jardim Municipal decorreram atividades lúdicas e jogos tradicionais,
que incluíram uma demonstração das
diferentes valências dos Bombeiros
Voluntários e a prática de desportos
radicais proporcionados pela empresa
de animação Cordastrong. Na Casa da
Cultura, foi exibido um filme para as
crianças dos jardins-de-infância, 1.º e
2.º Ciclo.
Foi um dia de festa, de alegria e divertimento, que proporcionou a todas as
crianças, momentos inesquecíveis de
entretenimento e felicidade.
As gargalhadas, sorrisos e palmas manifestaram-se numa festa de alegria
para todos, neste dia onde tudo se esquece, pois o importante é ser criança.
Esta iniciativa promovida pelo Município em parceria com a Santa Casa
da Misericórdia e o Agrupamento de
Escolas contou com a preciosa colaboração dos Bombeiros Voluntários e da
Cordastrong.
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A Câmara Municipal promoveu, no
Domingo de Páscoa, mais uma Feira de
Velharias e Antiguidades. O Domingo
de Páscoa é, por tradição, um dia em
que muitas famílias de figueiroenses
vêm até à sua terra matar saudades
de parentes, amigos, tempos e lugares queridos. Por isso, a autarquia ao
realizar a feira no Ramal e Jardim Municipal (zonas nobres da nossa terra)
pretendeu proporcionar a todos os
figueiroenses e amigos de Figueiró
dos Vinhos vivências agradáveis que
permitiram o convívio entre todos.
A Autarquia, ao promover esta atividade, teve como objetivos principais
a sensibilização para a valorização do
nosso património, quer a nível cultural, social e económico e permitir ao
público a possibilidade de apreciar e
adquirir objetos, peças, relíquias e artigos que, pela sua antiguidade, representam testemunhos vivos de tempos
passados que, pela sua natureza, marcaram a vida de gerações.
Este ano estiveram presentes feirantes
da região centro: Coimbra, Marinha
Grande, Sertã, Leiria, Pombal, Figueira
da Foz, Maceira e Figueiró dos Vinhos.
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Exposições na Casa da Cultura
e Biblioteca Municipal
“Biblioteca
Tricotada”

“Artesanato
em Madeira”

“Trilhos”

Esteve patente no mês de junho, na
Biblioteca Municipal de Figueiró dos
Vinhos, a exposição “Biblioteca Tricotada”.
Esta exposição, iniciativa da Biblioteca Municipal de Vale de Cambra, é o
resultado de um projeto onde diversas Bibliotecas do país se associaram,
tricotando algum objeto ligado aos
serviços. Esta iniciativa, considerada
tricot urbano, originou uma exposição
itinerante onde se pode ver trabalhos
feitos pelos utilizadores das Bibliotecas cooperantes incluindo da Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Na comemoração do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios, assistiu-se
à inauguração da Exposição de Artesanato em madeira do artesão figueiroense, Francisco Hortelão na Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos.
Esteve em destaque o património figueiroense, através de peças executadas em madeira dos vários edifícios
públicos e históricos do Concelho.

“Trilhos” é o nome da exposição de
pintura da artista figueiroense Irene
Borges, que esteve patente no “O Casulo” de Malhoa de 22 de abril a 30
de maio.
Dividida em dois momentos temporais, contou numa primeira fase, com
uma coleção de telas particulares da
autora dedicadas às paisagens e, numa
segunda fase, à sua nova coleção de
corujas.

USFIG
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Irene Borges

Francisco Hortelão

“Paixão
Naturalista”
Ofélia Almeida

“Paixão Naturalista” foi o título da
exposição de pintura de Maria Ofélia. A artista figueiroense, deu uma
perspetiva geral do trabalho artístico,
que tem desenvolvido ao longo dos
últimos 20 anos, em que se dedicou à
arte de pintar.
A artista sempre demonstrou um fascínio particular pelos grandes Mestres
do Naturalismo, que se reflete na sua
prática pictórica, “emoldurando” nas
suas obras a sua própria vivência e
retratando a terra onde nasceu, nomeadamente o casario e as ruas de
Figueiró dos Vinhos.
EMFOCO
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AEC´s - Atividades de Enriquecimento Curricular
Museu e Centro de Artes

Procurando aproximar-se do público
mais jovem, o Museu e Centro de Artes,
em colaboração com as disciplinas das
AEC´s de Expressão Plástica e Inglês,
desenvolveu algumas atividades, contribuindo para uma maior diversidade
das iniciativas já oferecidas, gerando
maior reflexão, troca de experiências,
de conhecimentos e avaliação em torno de estratégias pedagógicas que procuram sensibilizar os mais pequenos
para a arte.

18
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Pintura no Museu

Comemoração do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios

Antecipando o Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios, no dia 16 de
abril o Município de Figueiró dos Vinhos deu destaque ao seu património
através de uma sessão de pintura ao ar
livre, em que a população foi convidada a pintar, ao lado dos artistas convidados, os edifícios históricos da Vila.
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Hora do Conto Embarque na leitura
No âmbito das atividades promovidas
pela Biblioteca Municipal Simões de
Almeida (tio), ao longo do ano decorre
“A Hora do Conto”, momento em que
se apresentam às crianças do Concelho livros, histórias e contos, capazes
de despertar o gosto pela leitura.
Os temas que mais se evidenciaram na
“Hora do Conto” foram a partilha, as

relações interpessoais e familiares e a
aceitação da diferença encontrada no
dia a dia. Subjacente a esta ideia está a
promoção do tempo passado em família e com amigos, os quais enchem de
magia o mundo de uma criança.

Sessão de Contos
Rodolfo Castro:
“O pior contador de
histórias do mundo”
Numa iniciativa conjunta, com o objetivo de promover a leitura, os Municípios de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande,
contaram com a presença de Rodolfo
Castro: “O pior contador de histórias
do mundo”, para dinamizar sessões
de contos destinadas aos alunos do 1º
ciclo do ensino básico.
20
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Workshop
Técnica de Quilling
Dando continuidade à aprendizagem
de novas técnicas nas artes decorativas, a Câmara Municipal, promoveu
mais um workshop ministrado pela
professora Marina Prior, de iniciação
à técnica de Quilling.
As participantes tiveram, uma vez
mais, a oportunidade de adquirirem
conhecimentos, em novas técnicas
e de materiais para a realização dos
seus trabalhos de artes decorativas.
Tal como nos anteriores, o workshop
superou as expetativas na adesão e
empenho por parte das participantes.

No dia 19 de fevereiro, Rodolfo Castro
deliciou o público infantil de Figueiró
dos Vinhos com três sessões de contos na Biblioteca Municipal Simões de
Almeida (tio).

EMFOCO
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Projetos socioculturais
da Biblioteca Municipal

22

“Recordar
é viver - quando
a memória
e a história
se cruzam”

Serviço
BooksForYou

“Recordar é viver: quando a memória
e a história se cruzam” é um projeto
da Biblioteca Municipal, dirigido aos
idosos do nosso Concelho. Para concretizar este projeto, a Biblioteca Municipal recebeu nas suas instalações
duas vezes por mês, os utentes do Lar
da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos e dos Centros de Dia
de Arega e de Aguda.
As atividades realizadas contemplaram o projeto “Biblioteca Tricotada”,
o qual originou uma exposição que
esteve patente na Biblioteca durante
o mês de junho. Os visitantes foram
presenteados com marcadores elaborados pelos utentes daquelas instituições.

A pensar particularmente nos leitores
da comunidade estrangeira, residentes de Figueiró dos Vinhos, a Biblioteca
Municipal lançou um novo serviço designado por BooksForYou. Este serviço
consiste na disponibilização, para empréstimo, de mais de duas centenas de
títulos nos seguintes idiomas: inglês,
alemão, francês e espanhol.
Deste modo, a Biblioteca Municipal
pretende acompanhar as necessidades e expectativas da comunidade
estrangeira que visita habitualmente este espaço de cultura, bem como
atrair outros potenciais leitores, que
para terem acesso a este novo serviço, basta tornarem-se utilizadores da
Biblioteca Municipal.

EMFOCO
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Apresentação do livro
“O Cassador de Muros”

No passado dia 5 de maio, teve lugar,
na Biblioteca Municipal Simões de Almeida (tio), a apresentação do livro
“O Cassador de Muros” de Ana Filomena Amaral. A autora é natural de
Avintes, Vila Nova de Gaia, e mestre
em História Económica e Social Contemporânea pela Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra, possui o
curso de pós-graduação em Ciências
Documentais/Biblioteconomia, e uma
larga experiência como intérprete e
tradutora de várias línguas europeias,
mantendo particular contacto com a
língua alemã. Foi professora e técnica
superior do Ministério da Educação.

Reside há mais de 20 anos na Lousã,
onde fundou e dirige a cooperativa
cultural Arte-Via. Celebrou 25 anos
de escrita literária, com o seu último
romance “O Cassador de Muros”, um
“alerta para os muros que roubaram
o futuro de gerações”. Neste livro, Ana
Filomena Amaral relata a odisseia de
um jornalista que percorre os países
onde ainda existem tais obstáculos,
na tentativa de os “cassar”, ao mesmo
tempo que elimina os seus próprios
muros. A apresentação esteve a cargo
da professora Maria Deolinda Campos.
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CLDS 3G - Agir Sempre
No âmbito do seu plano de ação e inserido nos 3 Eixos de Intervenção: Emprego,
Formação e Qualificação; Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza
Infantil e Capacitação da Comunidade e das Instituições, o CLDS 3G - Agir Sempre
tem vindo a desenvolver várias atividades dirigidas à população em geral, bem
como outras dirigidas à população mais vulnerável - crianças e jovens, idosos
e famílias.

24

Workshop
Croché

Baile de
Máscaras Sénior

No âmbito do Eixo II - Intervenção
Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil, Atividade 26 - Oficinas
Ativas, o CLDS 3G - Agir Sempre, promoveu um Workshop de Croché, em
horário Pós-Laboral que decorreu nos
dias 1, 3 e 5 de fevereiro.

O Carnaval em Figueiró dos Vinhos viu,
à semelhança de anos anteriores, o seu
programa ser enriquecido com o Baile
de Máscaras Sénior no Centro Comunitário de Figueiró dos Vinhos, organizado pelo CLDS 3G - Agir Sempre.
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Teatro “Sr. Empreendedorismo”
V Semana do Empreendedorismo
e das Profissões

O vasto programa da “V Semana do
Empreendedorismo e das Profissões”,
iniciativa promovida pelo Agrupamento de Escolas e pelo Município
de Figueiró dos Vinhos, contou, mais
uma vez, com a colaboração do CLDS
3G - Agir Sempre, através da inclusão
de uma atividade destinada aos alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o teatro
“O Senhor Empreendedorismo”, que
decorreu na Casa da Cultura, adaptando a temática a esta faixa etária.
EMFOCO
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Recuperação de
habitações degradadas
famílias
Apoiadas
4 famílias carenciadas
carenciadas
Antes

Antes

Depois

Depois

Antes

Depois

Dando continuidade ao apoio a famílias carenciadas na recuperação das
suas habitações, de forma a proporcionar melhores condições de habitabilidade, higiene e salubridade, foram
apoiadas no decorrer do 1.º semestre
do ano de 2016, mais 4 famílias na
beneficiação das suas habitações ao
abrigo do Regulamento Municipal de
Apoio à Recuperação de Habitação
Degradada de Agregados Familiares
Carenciados.
Este apoio implicou um esforço financeiro por parte da Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos no valor de
10.133,74 €.
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Ação Social

Ação Social

Associação Change Mind - Global Aid
visitou Figueiró dos Vinhos
Antes

Depois

“Este apoio implicou um
esforço financeiro por parte
da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos no valor
de 10.133,74 €.”

No âmbito da parceria estabelecida
entre a Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos e a associação sem fins lucrativos Change Mind - Global Aid,
sediada em Luzern, na Suiça, decorreu nos dias 12 e 13 de maio a visita
dos corpos diretivos e de alguns associados ao Concelho de Figueiró dos
Vinhos.
A Change Mind - Global Aid, fundada
em 2013, tem colaborado ativamente
com a Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos no apoio às famílias mais
carenciadas do concelho, através da
recolha na Suíça e envio gratuito para
Portugal, de móveis, eletrodomésticos, vestuário, calçado, entre outros.

O conhecimento in loco da realidade
social do Concelho, das suas potencialidades e fragilidades e também
das instituições com as quais a associação tem vindo a colaborar desde
a sua fundação, foram os principais
objetivos desta viagem, bem como o
conhecimento dos seus projetos e necessidades, com vista a um eventual
reforço da sua cooperação em projetos
sociais de âmbito local.
Para além do enfoque nas questões
sociais e do aproveitamento que é
dado aos bens recebidos, privilegiouse também, a divulgação das diversas
potencialidades do Concelho.

Armazém social
Durante o 1º semestre de 2016, o Município de Figueiró dos Vinhos apoiou,
através do Armazém Social, 11 agregados familiares, cedendo-lhes móveis e
eletrodomésticos.

Cedência de Móveis/
Eletrodomésticos/outros
Agregados
1 Cómoda e 2 colchões
2 Roupeiro grande, cama individual, mesa
cabeceira, móvel sala, tapetes, carpete,
berço, banheira, roupa bebé
3 Móvel grande sala, 2 sofás vermelhos,
sofá pequeno, puff, cómoda, mesa centro
tripla, móvel TV, colchão casal, carpete, TV
4 Cama individual, colchão, poltrona
grande em verga com almofadas
5 Cristaleira e guarda-fatos grande
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6 Sofá grande cinzento, porta cobertores,
sapateira metal, cadeira branca, espelho,
móvel sala, mesa centro, mesa TV, cama
individual e colchão
7 Colchão, 2 camas individuais, mesa
redonda cozinha, 4 cadeiras, escrivaninha,
camilha, candeeiro, cadeira branca
madeira, espelho, 2 quadros, sofá, mesa
TV, mesa centro com vidro, carpete
8 Cama casal e 2 colchões
9 Grade de proteção de escadas e TV
10 Cama individual e colchão
11 Poltrona em madeira e colchão
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Figueiró dos Vinhos

Espaço
do Cidadão

ACT Autoridade para as Condições
de Trabalho
• Registo de contrato de trabalhadores estrangeiros;
• Queixas e denúncias (com encaminhamento das mesmas para o serviço desconcentrado mais próximo);
• Aquisição de livros e publicações à ACT;
• Formulários, minutas, simulações e pedidos de esclarecimentos de dúvidas.
DGLAB Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas
• Certidões paroquiais.
IGAC Inspeção-Geral das Atividades
Culturais
• Averbamento e certidões do registo
de propriedade intelectual;
• Registo de obra;
• Registo de nome literário/artístico.
IHRU Instituto da Habitação
e da Reabilitação Urbana
• Porta 65 – Submissão de candidatura.

Novos serviços
perto de si!
Rápidos e simplificados
Horário

Telemóvel

segunda a sexta-feira
9h00 - 16h30

916 892 008

e-mail
edc.figueiro.vinhos@ama.pt

Ministério da Saúde Serviços Partilhados
(Farmácias, Hospitais, entidades SNS,
entre outros aderentes)
• Despesas de saúde e reembolso;
• Consulta médica no hospital;
• Dádiva de sangue;
• Cartão nacional de dador de sangue;
• Direitos e deveres do utente;
• Pesquisa prestadores (Farmácias, Hospitais, entidades SNS, etc.);
• Registo de informação clínica de utente
para partilha com SNS;
• Lista de espera para cirurgia – eSIGIC;
• Inscrição/transferência de Centro
de Saúde;
• Cartão de utente do Serviço Nacional
de Saúde (cidadão nacional e estrangeiro);
• Saúde Oral;
• Cheques dentista - pesquisa de médicos
aderentes;
• Reclamação/elogio ou sugestão;

• Marcação, cancelamento e histórico
de consulta;
• Medicação crónica – prescrição, consulta
de estado de prescrição e lista de autorizações;
• Isenção de taxas moderadoras - pedidos,
reclamações, históricos, alteração/cancelamento.
ADSE Direção - Geral de Proteção Social
aos Funcionários Públicos e Agentes da
Administração Pública
• ADSE direta – Dados pessoais, cuidados
de saúde com limites no regime livre, declaração para IRS, documento único de cobrança, acesso a prestadores convencionados, conta corrente do regime livre;
• Pedido/renovação de CESD;
• Pedido 2ª via de cartão benificiário (com
ou sem alteração de dados);
• Emissão de declaração para IRS e para
efeitos de complementaridade;
• Consulta de conta corrente;
• Alteração de Nome/NIB/Morada;
• Entrega de documentos de despesa.
DGC Direção Geral do Consumidor
• Receção de reclamações;
• Pedido de informação;
• Encaminhamento para rede de apoio
ao consumidor endividado.
SEF Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
• Marcação de renovação da autorização
de residência;
• Marcação de renovação do Cartão de Residência (para cidadãos da União Europeia
e seus familiares);
• Marcação de prorrogação de permanência
(para cidadãos titulares de visto de trânsito,
curta duração ou estada temporária);
• SAPA - Pré-agendamento de atendimento
dos cidadãos que pretendem entrar, permanecer, sair ou que estejam em situação
que implique afastamento do território
nacional.

CGA Caixa Geral de Aposentações
• Requerimento de Pensão de Sobrevivência;
• Pedido de reembolso de pensão de despesas de funeral;
• Pedido de subsídio por morte;
• Requerimento de subsídio de funeral;
• Requerimento de subsídio por assistência de terceira pessoa e de subsídio mensal
vitalício;
• Requerimento de aposentação de exsubscritor;
• Requerimento de contagem de tempo de
ex-subscritor;
• Alteração de dados pessoais;
• Requerimento para pagamento de quotas
de subscritores na situação de licença sem
vencimento e situações equiparadas.
IMT Instituto da Mobilidade
e dos Transportes
• Alteração de morada, revalidação, 2ª via
(duplicado) e substituição da carta de condução;
• Averbamento do grupo 2 (restrição 997)
na carta de condução.
AMA Agência para a Modernização
Administrativa
• Portal do cidadão:
- Pedido de alteração de morada;
- Confirmação de alteração de morada
do Cartão de Cidadão;
- Pedido de certidão de registo civil,
predial e comercial.
• Chave Móvel Digital:
- Registo, alteração PIN, cancelamento
e desbloqueio.

Descerramento da placa de inauguração,
pela Secretária de Estado da Justiça - Anabela Pedroso e o Presidente da Câmara
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Alargamento
de horários

Inauguração
do Espaço do Cidadão

A Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos, de forma a melhorar as condições de acesso aos Serviços Administrativos e adaptar os seus horários às
necessidades dos munícipes, alargou a
partir do dia 1 de junho, o horário de
atendimento da Secretaria da Câmara
Municipal.
Os Serviços Administrativos da Câmara Municipal passaram assim, a estar
abertos ao público, todos os dias úteis,
das 9h às 16h30m, sem interrupção à
hora de almoço, o que implica um alargamento de mais duas horas diárias de
atendimento ao público.

O Espaço do Cidadão de Figueiró dos
Vinhos encontra-se a funcionar na
Praceta do Cidadão, junto ao Terminal Rodoviário, sob a responsabilidade
do Município de Figueiró dos Vinhos
em articulação com a AMA – Agência
para a Modernização Administrativa,
tendo sido inaugurado em 23 de junho de 2016 pela Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, e pelo
Presidente da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu.
Trata-se da concretização de uma iniciativa no âmbito do Programa Aproximar, apoiada no âmbito do QREN
através do Programa COMPETE que
concretiza uma estratégia global de

aproximação dos serviços aos cidadãos, possibilitando um acesso mais
simples a serviços de que o cidadão
necessita e que numa lógica de proximidade, apoio assistido presencial
e centralização num mesmo espaço,
constitui uma vantagem para os utilizadores, evitando deslocações e outros constrangimentos adicionais.
Alterar a morada da carta de condução, pedir certidões de registo civil,
predial ou comercial, ou requerer a
pensão de sobrevivência, são exemplos de serviços prestados no local,
devidamente apoiados por recursos
humanos do Município de Figueiró
dos Vinhos.

Municipal - Jorge Abreu.

Sr. Artur Mateus
1º Utente do Espaço do Cidadão.
EMFOCO
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Universidade Sénior

Universidade Sénior

À conversa com
A Universidade Sénior de Figueiró dos
Vinhos - USFig foi reconhecida como
membro da rede de Excelência da RUTIS (Rede das Universidades e Academias Séniores), um galardão que resulta do “seu bom trabalho e relevante
serviço aos Séniores”.

Esta distinção reconhece à Universidade Sénior de Figueiró dos Vinhos
um conjunto de requisitos dos quais
se destacam o fomentar e apoiar o
voluntariado social, desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos, promover o envolvimento com a
comunidade, assim como a constante

preocupação em motivar professores
e outros colaboradores voluntários.
Mais do que tudo, a Universidade Sénior de Figueiró dos Vinhos vê assim
reconhecido o trabalho realizado em
prol do envelhecimento ativo e do
combate ao isolamento dos Séniores
do Concelho.

“Dos jogos
olímpicos
à Universidade
Sénior”
Edivaldo Monteiro

Ações de Sensibilização

“Prevenção de quedas Prevenir para não cair”
Tendo em conta a problemática das lesões causadas por quedas na terceira
idade, realizou-se no dia 2 de fevereiro, nas instalações da USFIG, uma ação
de informação e sensibilização para a
prevenção de quedas em articulação
com o projeto CLDS 3G - Agir Sempre.

Para a realização desta ação a Universidade Sénior de Figueiró dos Vinhos
contou com a colaboração dos enfermeiros da UCC - Unidade de Cuidados
na Comunidade do Centro de Saúde de
Figueiró dos Vinhos - Leonel Pereira e
Elisabete Antunes.

“Envelhecer no
feminino, uma
conversa aberta
a homens”
Ricardo Pocinho

“Doenças Degenerativas Agir para Prevenir”
Decorreu uma Ação de Sensibilização sobre “Doenças Degenerativas - Agir para
Prevenir”, ministrada pela equipa de enfermeiros da UCC - Unidade de Cuidados
na Comunidade de Figueiró dos Vinhos do Centro de Saúde local e pela Dra. Célia
Mendes, médica de família, que fez parte da Associação Alzheimer de Portugal
e que partilhou a sua experiência nesta área.
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No âmbito do plano de atividades da
Universidade Sénior de Figueiró dos
Vinhos, realizou-se mais uma rubrica
“À conversa com...”, desta vez com o
atleta olímpico Edivaldo Monteiro,
sobre o tema “Dos Jogos Olímpicos à
Universidade Sénior”. Marcou ainda,
presença, o figueiroense Paulo Oliveira, biomecânico da Federação Portuguesa de Atletismo.
Os séniores acompanhados pelo projeto CLDS 3G - Agir Sempre e os alunos
da USFIG assistiram com entusiasmo a
esta rubrica.

A USFIG, recebeu o Professor Dr. Ricardo Pocinho em mais um evento “À
conversa com...”, desta vez o tema foi
“Envelhecer no feminino, uma conversa aberta a homens”, partilhando
assim, a sua experiência e conhecimento na área do envelhecimento
ativo e na importância de vivermos
cada dia como se fosse o último.
Estiveram também presentes os utentes do Centro Social e Cultural da Paróquia de S. Mamede, bem como os
idosos acompanhados pelo projeto
CLDS 3G - Agir Sempre.
Por último, o Dia Internacional da Mulher foi assinalado com uma atividade
organizada pelas técnicas do CLDS 3G
- Agir Sempre, que consistiu na construção de um origami em forma de flor.
EMFOCO
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V Semana do
Empreendedorismo
e das Profissões

I Encontro de Grupos
Musicais Séniores
USFIG
No dia 14 de maio, na Casa da Cultura,
a USFIG recebeu as Universidades Séniores de Ansião, Penela e Pombal no I
Encontro de Grupos Musicais Séniores
USFIG.
Foi uma tarde de convívio, em que
cada universidade mostrou à plateia
os seus grupos musicais, que testemunhou o empenho de todos neste evento: Ansião com o seu Grupo Folclórico;
Pombal com a sua Tuna; Penela com o
seu Grupo Etnográfico e Figueiró dos
Vinhos com o seu Grupo Coral.
A tarde terminou com um lanche que
permitiu o convívio entre todos os
participantes.

No primeiro semestre de 2016 desenvolveu-se o projeto de Empreendedorismo nas Escolas, envolvendo a
Câmara Municipal, o Agrupamento de
Escolas, o CLDS 3G - Agir Sempre e outras entidades da CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.

Demonstração
de Boccia
A convite do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos, decorreu
na Escola EB1 uma demonstração de
Boccia em que participaram alguns
alunos da USFIG juntamente com os
36
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alunos do 4º ano e de educação especial. Foi uma manhã divertida que proporcionou o contacto entre gerações e
que terminou com um agradável lanchinho que permitiu o convívio entre
todos os participantes, professores,
funcionários e alunos.

O “Empreendedorismo nas Escolas” é
um projeto que anualmente tem vindo
a alcançar um assinalável sucesso seja
pelo número de participantes seja, pelo
interesse revelado e pela qualidade dos
trabalhos produzidos, bem como pela
diversidade de ações realizadas e pela
abrangência regional alcançada.

Para além da Câmara Municipal, o
Agrupamento de Escolas e o CLDS 3G
- Agir Sempre, numa lógica de intermunicipalismo, foi possível envolver
os municípios vizinhos de Pedrógão
Grande e Castanheira de Pera, que
em conjunto planeiam e realizam um
vasto leque de atividades, que constiEMFOCO
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tuem uma mais-valia para os alunos,
apoiados pelos respetivos professores
e outros técnicos da área.
No Concurso de Ideias do Agrupamento de Escolas, o projeto vencedor foi
o apresentado pelos alunos Manuel
Paiva, Marcelo Almeida e Rafaela Luís
com a designação “IDIIS”. Este projeto
representou Figueiró dos Vinhos na final intermunicipal da CIMRL realizada
na Marinha Grande.
Para além do Concurso de Ideias ao
nível municipal e apresentação intermunicipal dos projetos, foram promovidas conversas com empreendedores, ex-alunos e com participantes
nos Concursos de Ideias anteriores,
possibilitando assim, uma enriquecedora partilha de experiências. Também se realizou a Feira das Profissões
e Dia Aberto no Agrupamento de Escolas, além de workshops e palestras,
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versando temas como a elaboração
do currículo ou o acesso ao Ensino
Superior.
Procurando sempre inovar nas atividades proporcionadas, este ano surgiram duas novidades: uma promovida
no âmbito do CLDS 3G - Agir Sempre,
que consistiu numa peça de teatro, “O
Senhor Empreendedorismo”, destinado ao ensino básico, com a oferta de
um livro a todos os alunos e uma palestra motivacional de André Leonardo, autor do livro “Faz Acontecer”,
um dos “7 jovens que estão a mudar o
mundo”, onde o termo empreendedorismo ganha um novo sentido e se revela como uma atitude de vida, e que é
independente do meio e do tempo em
que vivemos, e que de alguma forma
resume o que o projeto procura alcançar: valorizar os jovens.

Oferta de Manuais
Escolares
A Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos aprovou pelo segundo ano
consecutivo, em reunião ordinária de
29 de junho de 2016, a atribuição gratuita dos manuais escolares aos alunos
do 1.º ciclo do ensino básico matriculados nas escolas do Concelho.
Podem beneficiar desta oferta todos
os alunos matriculados no 2.º, 3.º e 4.º
ano e que irão frequentar no ano letivo 2016/2017 as escolas do 1.º ciclo do
ensino básico do Concelho de Figueiró
dos Vinhos. Os alunos do 1.º ano, já
estão abrangidos por uma medida do
Governo, que oferece os manuais escolares a todas as crianças que iniciam
este ano o ensino básico.
Considerando que esta medida governamental não prevê a gratuitidade das
fichas de trabalho, a Câmara Municipal irá assegurar, ainda, a oferta das
fichas de trabalho a todos os alunos
matriculados no 1.º ano do 1.º ciclo do
ensino básico.

Os encarregados de educação manifestaram a vontade de usufruir deste
auxílio económico atribuído pela Câmara Municipal no âmbito da ação
social escolar através de inscrição nas
instalações do Gabinete de Ação Social
do Município de Figueiró dos Vinhos,
no período compreendido entre o dia
4 e o dia 15 de julho de 2016.
Os encarregados de educação dos alunos matriculados e que irão frequentar
as Escolas Básicas de Almofala e Arega
poderam, ainda, proceder à inscrição
acima mencionada, nos edifícios das
respetivas Juntas de Freguesia.
Esta medida tem como objetivo o
apoio às famílias, potenciando uma
melhoria na sua qualidade de vida.
A aquisição dos referidos manuais escolares será feita nos estabelecimentos sediados no concelho, que fazem a
sua comercialização.
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Destaque

Desenvolvimento Económico

Nova dinâmica no Parque
Empresarial do Carameleiro

O seu trabalho é envolvente,
sensível e profissional.

Tiago Barreiros nasceu a 30 de março de
1987, em Figueiró dos Vinhos.
2007 - Ingressa no CITEX - Centro de
Formação Profissional da Indústria Têxtil - Porto, onde cursou Design de Moda.
Desde o início do curso à atualidade
que desenvolve projetos pessoais,
bem como colaboração direta para a
Indústria Têxtil, acontecendo da mesma forma para com marcas nacionais
e internacionais (Nuno Gama - Porto
e Lisboa, Paule Ka - Paris, Noir - Copenhaga, Cockpit Arts - Londres, Misuraca - Milão, Maison Albino - Milão, Ana
Salazar - Lisboa...).
40
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O Designer de Moda que apesar da sua
idade já tem uma carreira consolidada
na moda portuguesa e trabalhos de
parceria com várias marcas internacionais (trabalha na área desde os 16
anos), colaborou com os melhores estilistas e marcas nacionais e desenvolve
neste momento duas marcas próprias.
Tiago Barreiros veste ainda vários artistas de televisão, social, cinema e
música.
2013 - Decide criar a sua própria marca de autor: www.tiagobarreiros.com  
2016 - Regressa às suas origens Figueiró dos Vinhos, dando início à cons-

Após a inauguração do Parque Empresarial do Carameleiro, ocorrida em
junho de 2015, concretizando uma intervenção de requalificação desta área
de localização empresarial, têm sido
dados passos significativos no sentido
de uma nova dinâmica.
Assim, estão em construção 3 novas
empresas, que ocupam 4 dos novos
lotes criados, pelo que é expectável
a sua abertura num espaço de tempo
relativamente breve.
Por outro lado, no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento que,
entre outros, regulamenta a cedência

de lotes, estão também formalizados
outros processos que se encontram
em fases distintas. Assim, estão aprovados os projetos de arquitetura de 3
processos de investimento adicionais
(a que correspondem outros 4 lotes),
e formalmente cedidos mediante os
respetivos contratos de compra e venda, outros 6 lotes de 4 promotores que
se encontram a concretizar os respetivos processos de instalação, seja na
apresentação de projetos de arquitetura ou outros trâmites.
No âmbito da ação do Município, designadamente do Gabinete de Apoio

ao Investimento, outros processos estão em fase de análise, apoio ao estudo, assumindo o Executivo Municipal,
como central, a necessidade de promover Figueiró dos Vinhos como espaço de instalação empresarial, através da criação de um ambiente amigo
do investidor, que facilite a atratividade de novas empresas, sem descurar o
apoio aos empresários instalados.
Atualmente existem ainda cerca de
8 lotes totalmente disponíveis para
instalação, cada um constituindo uma
oportunidade interessante, face às
condições oferecidas.

trução da sua sede de empresa TIAGO
BARREIROS studiohouse e seu projeto
mais recente FINE LEVITY, dando também formação em prestigiantes escolas de moda (MODATEX e na LSD - Lisbon School of Design).
Durante o seu percurso académico e
profissional tem vindo a participar e
reunir prémios em consagrados concursos e eventos referentes à área de
Design de Moda (Singular Stop Festival, Modtissimo, AcrobActic, Portugal
Fashion e Moda Lisboa ...).
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Desenvolvimento Económico

Plano Estratégico
Figueiró dos Vinhos
2020

A “ESTRATÉGIA EM 1 PÁGINA”

Num contexto em que a escassez de recursos e as necessidades crescentes são duas faces de uma mesma moeda, aos
territórios não resta outra opção que não seja a de estabelecer
um quadro estratégico que sustente a sua atuação, numa visão
de futuro, permitindo tomadas de decisão sustentadas.
Figueiró dos Vinhos, concelho de baixa densidade, situado
na Região Centro, marcada por uma vasta e diversificada área
que engloba 100 concelhos, tem na Região de Leiria o seu epicentro de desenvolvimento, num enquadramento regional em que as
Comunidades Intermunicipais constituem entidades chave.
A prossecução de uma estratégia de desenvolvimento
parte de um olhar atento e cuidado, minucioso mas distanciado,
da realidade atual, dos recursos, das condicionantes, dos desafios, das oportunidades e da perspetiva de evolução futura.
Nesse contexto, surgem muito vincados traços comuns

Concretizando um objetivo definido
pelo Executivo Municipal foi aprovado
em Reunião de Câmara de 9 de fevereiro e sessão da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2016 o Plano
Estratégico Figueiró dos Vinhos 2020.
Este documento estratégico surge num
contexto associado a um novo enquadramento administrativo decorrente
da integração de Figueiró dos Vinhos
na CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, bem como o
novo quadro comunitário de apoio, o
PORTUGAL2020.
No quadro de mudança do papel dos
Municípios no desenvolvimento e na
gestão do território, cabe ao poder local a definição de linhas orientadoras
num horizonte temporal alargado.
É imprescindível ter uma visão de futuro que norteie uma estratégia tendo
a capacidade de adaptação a novas situações e realidades que condicionam
a gestão corrente do Município.
42
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Este trabalho foi desenvolvido pelos
recursos próprios da autarquia, tendo sido envolvidos agentes públicos e
privados (juntas de freguesia, outras
entidades públicas, IPSS´s, associações
e empresas) e considerado um vasto
leque de documentação de suporte
com impacto no território disponível.
Neste documento é definida a Visão
e as Linhas de Orientação Estratégica
nas quais se integram as ações a implementar, nas diversas vertentes da
atuação do Município e de todos os
agentes do território.
As ações a realizar e os projetos a implementar devem estar alinhados com
as linhas de orientação estratégica e
ter sempre em vista o financiamento
e a sustentabilidade. Este documento
não é um “livro fechado” mas é antes
de mais encarado como uma base de
trabalho na qual se envolvem todas as
entidades.

aos territórios de baixa densidade: envelhecimento da população, perda contínua de população, falta de emprego, dificuldades
acrescidas no emprego jovem e qualificado, problemas sociais
decorrentes, falta de dinâmica empresarial, de escala, de “massa
critica”, de poder de compra, entre outros.
Num prisma, não oposto, mas complementar, a existência
de recursos, naturais e outros, de oportunidades por explorar, de
novas estratégias de apoio, de qualidade de vida, de infraestruturas e de serviços de proximidade, de uma boa rede viária e facilidade de acesso a bens essênciais.
Avaliada a situação atual, ponderados o potencial e desenvolvimento, as perspetivas de evolução futura e o enquadramento decorrente de um novo ciclo ligado aos instrumentos de financiamento comunitário, a Estratégia de Desenvolvimento surge
“moldada” pela Visão desenhada para o território:

Em 2020 Figueiró dos Vinhos será um território dinâmico, atrativo e capaz de fixar e atrair população
por via do emprego e da dinâmica socioeconómica, assente nos recursos endógenos, que estão na base
de projetos diferenciadores e capazes de criar valor, num processo em que a História e a Cultura estão
presentes como fatores identitários.

Na definição das Linhas de Orientação Estratégica assenta o referencial das ações que se pretendem implementar no

O paradigma das sociedades modernas impõe novos desafios e novas abordagens no âmbito dos quais o Município tem

território para o alcançar de objetivos ambiciosos mas exequíveis
traçados para o futuro:

que encarar a criação de emprego e o apoio à dinâmica económica como base essencial e imprescindível à sustentabilidade do

1 - Desenvolver e Qualificar o Território
2 - Apoiar o Investimento, a Criação de Emprego e a Dinâmica socioeconómica
3 - Promover a Coesão Territorial e a Inclusão Social
4 - Reforçar o Posicionamento de Figueiró dos Vinhos na Região

território, resolvendo ou limitando por essa via um conjunto de
constrangimentos ligados á coesão territorial e inclusão social,
ao desenvolvimento e à qualidade de vida.

Ambiente

Figueiró dos Vinhos na Rota
Europeia da Pesca Lúdica

“A projeção internacional que
este projeto trará a Figueiró
dos Vinhos, e a sua articulação
com um vasto conjunto de
iniciativas complementares,
poderá constituir um forte
impulsionador do crescimento
turístico do nosso Concelho.”

FishTrail
O Município de Figueiró dos Vinhos,
membro integrante de um Consórcio
Internacional que envolve regiões do
Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e Eslovénia, viu recentemente aprovado o
Projeto FishTrail, candidatura transnacional apresentada diretamente na
Comissão Europeia no âmbito do Programa COSME - Programa da Comissão
Europeia para a Competitividade das
Empresas e das Pequenas e Médias Empresas, em resposta ao aviso Supporting
Competitive and Sustainable Growth in
the Tourism e cujo tema é - Diversifying
the EU tourism offer and products - Promoting transnational thematic tourism
products.
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O FishTrail é uma candidatura transnacional que visa apoiar o crescimento
competitivo e sustentável do Turismo
através da diversificação da oferta turística da União Europeia, passando
pela promoção de produtos turísticos
temáticos transnacionais, como é o
caso da Pesca Lúdica e o Turismo de
Bem-Estar.
Em resumo, os objetivos do Projeto
FishTrail são reforçar a competitividade da pesca lúdica no turismo transnacional, apoiar e desenvolver um turismo de pesca sustentável na Europa,
contribuir para a melhoria, utilização
e proteção do meio ambiente natural e
cultural, fornecendo um modelo men-

surável, sustentável e em rede que possa durar para além do tempo de vida do
Projeto FishTrail e capaz de ser replicável para toda a União Europeia.
O Projeto FishTrail está focado na pesca enquanto produto turístico e prevê
a criação de uma “Rede FishTrail”, a
realização de festivais internacionais
para promoção da pesca turística, a
criação de uma plataforma transnacional de promoção da pesca, incluindo
informação relevante para a prática da
atividade e do Turismo de Bem-Estar,
prevê ainda, a realização de vídeos promocionais e contos de pescadores.
O Projeto FishTrail tem por objetivo
atrair turistas nacionais e internacio-

nais motivados pela pesca lúdica e o
Turismo de Bem-Estar, consolidar e
aumentar o número de agentes económicos envolvidos com a atividade da
pesca (lojas de artigos e equipamentos,
alojamento e restauração, etc.), promover o surgimento de Guias de Pesca,
empresas de animação turística, etc..
A candidatura agora aprovada foi resultado de um trabalho do Município
de Figueiró dos Vinhos, e contou com
o apoio de agentes locais e associativos, bem como da CCDR do Centro e
do Turismo Centro de Portugal, que
manifestaram desde a primeira hora o
seu apoio à candidatura do Município
de Figueiró dos Vinhos.

A projeção internacional que este
projeto trará a Figueiró dos Vinhos, e
a sua articulação com um vasto conjunto de iniciativas complementares,
poderá constituir um forte impulsionador do crescimento turístico do
nosso Concelho.
Em Portugal, o Projeto FishTrail terá a
sua base de lançamento em Figueiró
dos Vinhos, cuja candidatura foi apresentada pela Câmara Municipal no âmbito das medidas de execução do Projeto “ALJIA – Plano de Gestão Integrada
da Ribeira de Alge”.
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Plano de Gestão Integrada
da Ribeira de Alge

1

2

2ª Expedição Científica

Aljia
1 Musaranho
Suncus etruscus
2 Jacinto das searas
Muscari comosum

No âmbito do Projeto ALJIA – Plano de
Gestão Integrada da Ribeira de Alge e
seus Afluentes, decorreu durante os
meses de maio e junho, a 2ª Expedição
à Ribeira de Alge.

Esta última expedição contou com a
presença de 6 investigadores da Universidade de Aveiro e da Universidade de Évora, acompanhados pelos
técnicos do Município de Figueiró dos
Vinhos e por um membro da Secção
de Pesca da Associação Desportiva de
Figueiró dos Vinhos.
A expedição traduziu-se na conclusão
da recolha de informação de base, durante a primavera, e que teve início
na primeira expedição, que decorreu
durante o outono passado.
Os trabalhos já realizados e a informação recolhida servem de sustentação
para candidaturas a fundos nacionais
e internacionais, e cujos resultados já
alcançados serviram de fundamen-
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3

3 Tritão de Ventre Laranja/Tritão Ibérico
Lissotriton boscai
4 Tritão Marmorado
Triturus marmoratus

to para apresentação e aprovação do
Projeto FishTrail, candidatura transnacional no âmbito Programa COSME - Programa da Comissão Europeia
para a Competitividade das Empresas
e das Pequenas e Médias Empresas,
pelo consórcio que envolve entidades
e regiões do Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Eslovénia e de Portugal.
Em Portugal, o Município de Figueiró
dos Vinhos é o território eleito para
desenvolver as ações do Projeto FishTrail e que visam reforçar a competitividade da pesca lúdica no turismo
transnacional, apoiar e desenvolver
um turismo de pesca sustentável na
Europa, contribuir para a melhoria,
utilização e proteção do meio am-

biente natural e cultural, fornecendo
um modelo mensurável, sustentável
e em rede.
Com estes trabalhos de campo concluídos, o Município de Figueiró dos
Vinhos está preparado para candidatar as ações do Projeto ALJIA aos
fundos comunitários nacionais e internacionais, dando assim um passo
importante na execução das ações
constantes do Projeto ALJIA.

4
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Obras Municipais

Beneficiação e
Ampliação da rede
de ecopontos
Um sistema eficiente de Recolha Seletiva de Resíduos, contribui de forma
significativa para a qualidade e proteção do ambiente urbano. Uma Rede
de Ecopontos ampla e bem enquadrada
urbanisticamente, consegue cumprir
de uma forma mais satisfatória o objetivo de aumentar a quantidade de reco-

1

Obras Municipais
de Figueiró dos Vinhos
Um pouco por todo o Concelho têm
decorrido um vasto conjunto de intervenções fundamentais, no sentido
de melhorar as infraestruturas e equipamentos públicos.
A beneficiação de alguns acessos a passadeiras, eliminando barreiras arquitetónicas e melhorando substancialmente o acesso a pessoas com mobilidade
reduzida, bem como uma ampla intervenção na rede viária, constituem algumas das mais relevantes obras realizadas no primeiro semestre de 2016.
Relativamente à rede viária, já foi efe-

lha de resíduos diferenciados, nomeadamente papel, vidro e embalagens.
De uma forma progressiva, a melhoria
da rede de recolha através da sua ampliação e do melhor enquadramento
urbanístico e paisagístico, tem sido
uma realidade observável no nosso
Concelho.

2

3
1

tuada a repavimentação dos principais
acessos à vila, bem como a marcação
das mesmas, resolvendo desta forma
um problema de degradação muito
acentuada da rede viária urbana. A
reabilitação da rede viária irá ter continuidade de forma gradual, prosseguindo nos próximos meses, mais um
importante conjunto de intervenções,
que passarão igualmente pela repavimentação e marcações das mais degradadas estradas do nosso Concelho.

1 Aplicação de calçada - Cercal
2 Suporte de talude e reparação
de aqueduto - Poeiro
3 Beneficiação do sistema de
abastecimento de água - Construção
de “perda” de carga - Campelo

2

3

1 Aldeia Ana de Aviz
2 Chávelho
3 Avenida Heróis do Ultramar

48

EMFOCO

Semestral `16

EMFOCO

Semestral `16

49

Obras Municipais

Obras Municipais

Repavimentação de ruas da Vila

8

4 Rua Dr. José Martinho Simões
5 Rua Major Neutel de Abreu

4

6 Rua Teófilo Braga
7 Rua de Santo António
4

5

6

9

7
8 /10 Reposição de sinalização (pintura)
horizontal nas vias

10

11

9/11 Eliminação de barreiras arquitetónicas
- melhoria de acessos para pessoas com
mobilidade condicionada
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ARU
Área de Reabilitação Urbana
da Vila de Figueiró dos Vinhos

A degradação e desqualificação a que
se tem vindo a assistir nas nossas estruturas urbanas, nomeadamente nos
núcleos antigos, induziram a que se
questionassem e implementassem
formas de intervenção que pudessem
travar as causas que lhes deram origem. Entre as causas que deram origem à degradação e desqualificação
das estruturas urbanas destacam-se
o despovoamento, o envelhecimento
da população, os problemas socioeconómicos e a falta de investimentos
externos e de dinâmicas geradoras de
vivências urbanas na sua utilização
multifuncional.
52

EMFOCO

Semestral `16

Neste contexto, a reabilitação urbana
é uma opção indiscutível e assume-se
atualmente como uma das componentes indispensáveis para a qualificação
ambiental, urbanística e socioeconómica das áreas urbanas consolidadas,
em geral, e das históricas, em particular. A reabilitação urbana traduzse assim numa forma de intervenção
integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou
em parte substancial, e modernizado
através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos
EMFOCO
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equipamentos e dos espaços urbanos
ou verdes de utilização coletiva e de
obras de construção, reconstrução,
ampliação, alteração, conservação ou
demolição dos edifícios.
Assim, mais do que intervir na reabilitação física do espaço público, edificado, e infraestruturas, a prática de
reabilitação urbana corresponde a uma
abordagem mais integrada, envolvendo a dimensão funcional e humana,
desencadeando mecanismos de desenvolvimento socioeconómico e cultural,
importantes para assegurar a afirmação e competitividade de um território.
Deste modo, a partir da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
definida na Lei n.º 32/ 2012,de 14 de
agosto, na alínea b) do seu artigo 2.º,

como sendo uma área “…que, em virtude da insuficiência, degradação ou
obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de
utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifique uma intervenção integrada…”,
poder-se-á proceder a uma Operação
de Reabilitação Urbana (ORU).
A delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana determina a assunção
pelo Município da necessidade de
congregar nessa área, um conjunto
de intervenções e investimentos integrados, em consequência de uma
estratégia previamente definida, assegurando a salvaguarda do património
edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território.

Área de Reabilitação Urbana
Centro Histórico
54
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A aprovação da delimitação de uma
ARU obriga ainda o Município a definir
os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património,
a conceder aos proprietários e detentores de direitos sobre o património edificado, objeto das ações de reabilitação
urbana.
Através da delimitação da ARU, pretende-se devolver à Vila de Figueiró
dos Vinhos atratividade e qualidade urbana e paisagística, a partir da
qual se poderá estabelecer um quadro adequado, coerente e consistente
de medidas de gestão e de incentivo
à reabilitação urbana. Esta forma de
intervenção, que não se limita à reabilitação das estruturas físicas componentes das áreas urbanas, compreende
medidas de incentivo direto, através
do processo que culmina na execução
de obras, e indireto, por via da criação
de um ambiente favorável ao investimento e à atividade económica.

A ARU para a Vila de Figueiró dos Vinhos contempla, ainda, outros objetivos mais específicos que permitirão a
implementação da estratégia de intervenção, a saber:
» Melhoria do sistema urbano;
» Reabilitação e revitalização do parque edificado existente;
» Qualificação dos espaços públicos e
equipamentos de utilização coletiva;
» Qualificação de infraestruturas,
acessibilidade e mobilidade;
» Estacionamento e circulação viária;
» Apoio aos particulares;
» Potenciar o desenvolvimento
de outros segmentos turísticos.
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Incentivos
BENEFÍCIOS FISCAIS,
FINANCEIROS
E OUTROS INCENTIVOS
» Simplifica e agiliza os procedimentos de licenciamento e de
comunicação prévia de operações urbanísticas.
» Permite a definição pelo Município de benefícios fiscais
associados aos impostos Municipais, nomeadamente o imposto
municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as
transmissões onerosas de imóveis (IMT).
» Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus
e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o
direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à
reabilitação urbana, nomeadamente em sede de Imposto sobre o
Valor Acrescentado (redução do IVA de 23% para 6%), Imposto
sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) e Imposto
sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC).
» Permite o acesso facilitado a financiamento para obras de
reabilitação.

A estes acrescem
os benefícios municipais:
» Isenção de IMI para prédios urbanos objeto de ações de
reabilitação, por um período de 5 anos.
» Isenção de IMT para aquisição de prédio urbano ou fração
autónoma de prédio urbano, destinado exclusivamente a
habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa
do prédio reabilitado.
» Isenção de IMT para prédios urbanos arrendados passíveis de
atualização faseada das rendas.
» Isenção em 75% das taxas urbanísticas municipais.
» Isenção em 100% da taxa referente a ocupação da via pública
durante o decorrer das obras.
» Outros benefícios fiscais previstos no Estatuto de Benefícios
Fiscais.
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RELATÓRIO DE
CONTAS 2015

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
Geral: 236 559 550
Fax: 236 552 596
atendimento@cm-figueirodosvinhos.pt

Redução da dívida total

Traduzindo um quadro de grande rigor e
exigência, e na continuidade dos últimos anos,
foi aprovado o Relatório de Contas referente ao
ano de 2015. Importa destacar a redução da
dívida, que em dezembro de 2015 apresentou a
seguinte evolução:

6.496.019,08 €

janeiro

COMPROMISSOS COM A BANCA
Tendo presente as renegociações mantidas com a banca
foi possível renegociar as taxas de juro dos 2 principais
empréstimos contratualizados no âmbito do Plano de
Saneamento Financeiro realizado em 2011, conseguindo-se obter as seguintes condições:
Taxas de Juro
empréstimos
2015

Biblioteca Municipal
Telef. 236 559 230
geral@bmfigueirodosvinhos.com.pt

- 966.312,58 €

Casa da Cultura
Telef. 236 559 600
cultura@cm-figueirodosvinhos.pt

5.529.706,50 €

dezembro

Museu e Centro de Artes e Museu do Xadrez
Telef. 236 552 195
geral@mcafigueirodosvinhos.pt
geral@museudoxadrez.pt

2015

Posto de Turismo
Telef. 236 552 178
turismo@cm-figueirodosvinhos.pt
Espaço do Cidadão
Tlm. 916 892 008
edc.figueiro.vinhos@ama.pt
Universidade Sénior
Tlm. 916 660 360
univseniorfv@gmail.com
Gabinete de Apoio ao Investimento
Telef. 236 559 000
investimento@cm-figueirodosvinhos.pt

4,75%

Gabinete de Desporto
Telef. 236 551 132
gabdesporto@cm-figueirodosvinhos.pt

Anterior
4%

Estaleiro e Oficinas Municipais
Telef. 236 552 595
estaleiro@cm-figueirodosvinhos.pt

Renegociação

Atual

3,25%

Serviço de Águas | Piquete permanente
Telef. 916 892 010
aguas@cm-figueirodosvinhos.pt

Empréstimo 1
Redução de 50%
da taxa de juro de um empréstimo

2,38%

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Telef. 236 553 090 / 913 428 237
cpcj.fig@gmail.com

Poupança obtida: 136.680,60 €
1,49%

Empréstimo 2
Redução de mais de 60%
da taxa de juro
Poupança obtida: 35.574,02 €

nEWSLETTER

Subscreva e fique a saber a programação de atividades
em Figueiró dos Vinhos
http://www.mcafigueirodosvinhos.pt/newsletterMFV/index.php

Cumprimento das metas orçamentais nas receitas correntes cuja execução
de 2015 é bastante satisfatório, uma vez que superou os 92 % de execução.

Bombeiros Voluntários
Telef. 236 552 122
Guarda Nacional Republicana
Telef. 236 559 300
Centro de Saúde
Telef. 236 551 727
secretaria@bombeirosfigueirodosvinhos.pt
www.cm-figueirodosvinhos.pt

em breve
A VILA de
Figueiró dos Vinhos

OFERECE-LHE
Rede Wireless

Grátis / Free

