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DESTAQUE



Câmara Municipal defende acesso às redes públicas de comunicações

→ A Câmara Municipal participou na Consulta Pública promovida pela ANACOM sobre a 
cobertura e previsão de cobertura de redes públicas de comunicações eletrónicas de 
capacidade muito elevada existentes no território nacional, atendendo ao facto de que será 
nos territórios do interior do país que este processo terá maior impacto.

→ Para a Câmara Municipal é premente garantir o acesso de toda a população a redes de 
capacidade muito elevada (Gigabit), um passo fundamental para a coesão territorial e a 
valorização do território, promovendo o seu desenvolvimento económico e tecnológico.



OBRAS





Execução e conclusão do troço que liga a EN 342 à Aigra Nova







Reposição do pavimento na Av. Padre Dr. António Dinis



Intervenção em cerca de 300km 
de estradas e caminhos florestais 
na Freguesia de Góis e na União 
de Freguesias de Cadafaz e 
Colmeal









Limpeza de bermas





Construção e reconstrução de diversos muros de suporte





Colocação de manilhas



Execução de calçadas em Aigra Nova, Folgosa, Góis e Vila Nova do Ceira



Serviços de carpintaria











Trabalhos de manutenção











PROJETOS



Acessibilidades

→ O projeto para implementação de uma via estruturante e estratégica para 
Góis encontra-se em fase de estudo, para posterior apresentação junto das 
Infraestruturas de Portugal, I. P.

→ A Câmara Municipal encontra-se a reunir esforços para resolver este  
problema antigo do nosso concelho, com o apoio da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra e juntamente com dois municípios 
vizinhos.



Plano Diretor Municipal de Góis

A revisão ao PDM encontra-se em fase de emissão de pareceres, após ter sido 
efetuada a primeira Reunião Plenária da Comissão Consultiva.

É uma necessidade de gestão territorial que este Executivo considera 
prioritária.



Projeto de Reabilitação Fluvial do Rio Ceira

→ Enquadra-se no Projeto Predefinido 3 “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Ceira face às alterações climáticas” apoiado pelos EEA GRANTS (Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu), dos quais são parceiros a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da Região 
Hidrográfica do Centro (ARH); a Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP); os Municípios de Arganil, Góis, Lousã e Pampilhosa da Serra; a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e a Direção Norueguesa de 
Proteção Civil.



PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DA CIM RC



→ Mobilidade elétrica

→ BUPI – Balcão Único do Prédio

→ Vigilância florestal

→ Espaços Cidadão

→ SIT Flexi

→ Região de Coimbra Empreende +
[entre outros]



FLORESTA





Ação de Fogo Controlado na Aigra Velha, Góis

→ Participação na implementação do projeto piloto da Região de Coimbra do 
Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).
→ Trabalhos liderados pelo Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF).





Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem da Serra da Lousã 
e Açor | Workshop Participativo
20 de janeiro | Casa da Cultura de Góis

→ Participação e apoio logístico à organização da iniciativa promovida pela 
AtthisConsulting/ISA/DGT.



Programas Aldeias Seguras e Pessoas Seguras

→ Os Programas "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras" foram instituídos pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, e têm 
como principal objetivo implementar, à escala local, um conjunto de atividades 
que poderão ser desempenhadas em prol da proteção e segurança das 
pessoas e dos seus bens, face à iminência ou ocorrência de incêndios rurais.

→ Foram contabilizados 47 aglomerados nas quatro freguesias.



Condomínios de Aldeia

Para o Concelho de Góis, foram emitidos os pareceres favoráveis sobre os 
projetos de Condomínio de Aldeia, no âmbito do Aviso de Investimento RE-
CO8-i08: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis Nº 
2/C08-i01/22| Fundo Ambiental, para os seguintes aglomerados:
-Aglomerado Colmeal (União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal) - área 
máxima de intervenção - 20,48 ha;
-Aglomerado Cadafaz (União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal) - área 
máxima de intervenção - 17,61 ha;
-Aglomerado Sacões de Baixo (Freguesia de Vila Nova do Ceira) - área máxima 
de intervenção - 16,61 ha;
-Aglomerado Alvares (Freguesia de Alvares) - área máxima de intervenção -
28,66 ha



Faixas de Gestão de Combustíveis

Implementação das faixas de gestão de combustíveis do Plano Municipal da 
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Góis, adjacentes à EN2, entre a Vila de 
Góis e o limite do concelho (Lousã – sentido Vila Nova de Poiares), bem como 
entre a N112 e a aldeia da Telhada, Alvares.



Área Integrada de Gestão da Paisagem de Alvares

Participação e acompanhamento do processo elaborativo da proposta de 
operações integradas de gestão da paisagem.



Dia Mundial da Floresta
21 de março



Reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais

→ aprovado o Regimento de Funcionamento da Comissão;

→ aprovado o Plano Operacional Municipal de Góis para 2022;

→ emissão de pareceres sobre os projetos de Condomínio de Aldeia;

→ apresentado e aprovado o relatório anual de monitorização do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), relativamente 
ao ano de 2021.



Curso utilização de máquinas de rasto

A CIM Região de Coimbra, em parceria com o Município de Góis, realizou um 
curso para a utilização de máquinas de rasto na prevenção e extinção de 
incêndios rurais.



Visita de campo do ICNF 

→ O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) realizou uma 
visita de campo ao perímetro florestal de Góis.

→ A iniciativa teve como convidados o Ministro do Ambiente e Ação 
Climática, Duarte Cordeiro, e o Secretário de Estado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo 
Catarino. 









PROTEÇÃO CIVIL





Dia Internacional da Proteção Civil

A Câmara Municipal associou-se às celebrações internacionais.



Serviço Municipal de Proteção Civil

→ O Município de Góis efetuou uma candidatura com vista ao reforço 
do equipamento informático e audiovisual do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, que foi aprovada com uma taxa máxima de 
cofinanciamento no valor de 6 691,20€.

→ A candidatura foi apresentada no âmbito do Aviso Centro-14-
2019-11 - "Proteção Contra Riscos de Incêndios", promovido pela 
Autoridade de Gestão do PDR (Programa de Desenvolvimento Rural) 
2020, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.



AMBIENTE



Ações de Sensibilização







Atividades de Educação Ambiental (AEA)

Entidades concelhias uniram-se, uma vez mais, no âmbito da programação e 
execução das AEA de 2022, assegurando o compromisso de manter os 
galardões de reconhecimento da qualidade das praias fluviais.



DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Estratégia Local de Habitação

A Câmara Municipal celebrou contrato com a empresa Blue Capital Advisers, 
para colaborar com o Município na definição de opções estratégicas e na 
agilização de procedimentos adequados, para dar resposta às reais 
necessidades habitacionais do concelho.

→ preparar um documento dinâmico
→ planear a intervenção nas políticas de habitação locais

Objetivo: proporcionar qualidade de vida aos habitantes do concelho.



Primeira Pedra

Góis associa-se à Campanha Nacional de 
Sensibilização sobre o Direito à Habitação.

A EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-
Pobreza fez a entrega simbólica da 
"Primeira Pedra".



Projeções Demográficas

Reunião na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
em Coimbra, para abordar e analisar esta importante temática para o futuro 
do nosso concelho.



Autarquia Familiarmente Responsável

→ A Câmara Municipal esteve 
presente na cerimónia de entrega 
das 81 bandeiras aos concelhos que 
receberam o galardão de Autarquia 
Familiarmente Responsável.

→ Góis recebeu a Bandeira com 
Palma.



Góis é Solidário

→ Programa de Recuperação e Incentivo às Famílias, Instituições e Economia 
de Góis, implementado em 2021, atualmente em fase de revisão. 

→ Medidas de caráter excecional e temporário destinadas a apoiar 
diretamente os agentes económicos, sociais e associativos, bem como as 
famílias e cidadãos do Concelho de Góis.

Objetivo: mitigar os impactos nefastos decorrentes da pandemia COVID-19.



Cabazes de Natal

A Câmara Municipal atribuiu Cabazes de Natal a 65 agregados familiares do 
Concelho de Góis.

As famílias abrangidas por este gesto são acompanhadas, ao longo de todo o 
ano, pelos Serviços de Ação Social da Câmara Municipal, encontrando-se por 
isso em situação de carência socioeconómica.



Balcão da Inclusão

Balcão que presta um serviço de atendimento 
especializado na temática da 
deficiência/incapacidade.



Programa Abem 
Rede Solidária do Medicamento

→ Projeto em parceria com a Associação Dignitude.
→ Objetivo: permitir o acesso de forma digna aos medicamentos prescritos a 
quem não tem capacidade financeira para os adquirir.
→ Farmácias Abem: Santiago (Góis) e Frota Carvalho (Vila Nova do Ceira)
→ Beneficiários abrangidos: 45 ativos 



CLDS 4 G
Projeto “Góis Solidário | + Inclusivo, Inovador e Impulsionador”

Projeto estruturante para o Município, pois pretende contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, em diversas vertentes, tais 
como social, económica e laboral, bem como promover a ocupação saudável 
dos tempos livres da população mais idosa.

A sua atuação é descentralizada, pelo que proporciona a oportunidade a toda 
a população de poder participar nas ações dinamizadas.

Entidade Coordenadora Local: ADIBER 
Entidade Promotora: Município de Góis



Programa Bairros Saudáveis

“O Nosso Bairro” foi a candidatura submetida pelo Centro Social Rocha Barros 
ao programa, a qual mereceu aprovação em abril de 2021.

Neste âmbito, a requalificação do espaço exterior do Bairro Cristina Rodrigues, 
em Góis, dará início em breve.

O objetivo fundamental do programa é a dinamização de parcerias e 
intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das 
comunidades.

O Município de Góis participou na elaboração da candidatura e encontra-se a 
colaborar em todas as atividades e demais ações do projeto.



Grupo 74 Escoteiros de Góis

Município cede a antiga Escola 
Primária de Bordeiro ao Grupo 
Escoteiros 74 Góis.



Acolhimento de Cidadãos Deslocados da Ucrânia

O Município acolheu, até ao presente, 6 agregados familiares, num 
total de 20 cidadãos, criando condições para a integração plena.

→ Atuação concertada e articulada com as entidades locais, regionais e 
nacionais.
→ Medidas de apoio no domínio da concessão de residência 
temporária.
→ Integração profissional.
→ Implementação da ação Português Língua de Acolhimento.





Bairros Comerciais Digitais

A Autarquia apresentou a manifestação de interesse no âmbito do Aviso 
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a implementação de 
um Bairro Comercial Digital, na Freguesia de Vila Nova do Ceira, mais 
concretamente na zona do Adro da Igreja Matriz, na Várzea Grande.



Linha de apoio psicológico

O Município de Góis dispõe de um 
serviço de apoio psicológico destinado 
a quem dele necessitar.



Abril
Mês da Prevenção de Maus Tratos na Infância

O mês de abril é o 'Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância' e a 
CPCJ Góis, em parceria com a Câmara Municipal, respondeu ao desafio 
lançado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens, com o objetivo de sensibilizar para esta questão.





SAÚDE



Pandemia COVID-19

→ Colaboração no Plano de Vacinação COVID-19.
→ Atualização dos planos de contingência dos diversos edifícios municipais.
→ Elaboração do plano de contingência COVID-19 das atividades culturais 
inseridas na programação “Retratos de Natal 2021”.
→ Projeto “Fique em casa, a Autarquia vai até si”, em curso desde 2020, para 
dar resposta às necessidades básicas dos munícipes, em situação de 
isolamento profilático ou de infeção.



Balcão SNS 24

→ O Município, em parceria com os Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, a Administração Regional de Saúde do Centro, o Agrupamento de 
Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte e as Freguesias do Concelho, está a 
organizar a instalação do Balcão SNS 24, um espaço de confiança e de 
proximidade entre os Serviços de Saúde e o Cidadão.

→ O Balcão SNS 24 será implementado nas sedes de freguesia, prevendo-se 
que venha a efetuar uma utilização de forma autónoma e eficaz na prestação 
dos cuidados de saúde. Através das novas tecnologias será proporcionada uma 
melhoria substancial do acesso à saúde.

→ A Junta de Freguesia de Alvares será a primeira a receber o Balcão SNS 24.



EDUCAÇÃO





Apoio aos Estudantes dos Ensinos Secundário e Superior
Dezembro de 2021

N.º de bolsas de estudo: 16
Valor global: 3 200,00€



Universidade de Verão 

O Município de Góis associa-se como parceiro da Universidade de Verão 2022, 
oferecendo bolsas de mérito a todos os estudantes do Concelho de Góis 
interessados em participar.



Ensino Profissional

O Concelho de Góis, na perspetiva de melhorar a oferta educativa do nosso 
concelho, constitui-se como interessado na implementação de turmas do 
ensino profissional em duas áreas:

→ Artes - Música
→ Energias renováveis



Formação Profissional 
Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal

No âmbito do protocolo estabelecido entre o Município e este estabelecimento 
de ensino, tem sido ministrada formação aos trabalhadores da Autarquia, em 
horário laboral, nas seguintes áreas:

→ Primeiros Socorros
→ Condução de Tratores
→ Fitofarmacêuticos



Implementação do Ensino de Português para Estrangeiros
Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal

O Município, em parceria com este estabelecimento de ensino, irá acolher, 
numa primeira fase, aproximadamente, 60 cidadãos estrangeiros, distribuídos 
por 5 turmas.



Rede Intermunicipal de Educação
Reunião | 3 de novembro

→ Aprovação do Aviso de Concurso CENTRO-66-2020-84 – Planos integrados e 
inovadores de combate ao insucesso escolar II – Diligência no âmbito da 
Aprovação do Projeto Realiza.te II.
→ Realiza.te é o programa de ação territorial que visa promover o sucesso 
escolar, a equidade social, o emprego e a igualdade de oportunidades nos seus 
jovens.
→ Com o intuito de dar continuidade aos bons resultados da primeira edição, 
foi novamente aprovada a candidatura para o Realiza.te II. Neste âmbito, já foi 
adquirido equipamento informático, como complemento do existente na Sala 
de Aula do Futuro.



Formação Prática em Contexto de Trabalho

O Município de Góis mantém protocolos de cooperação com:

→ Escola Profissional da Lousã STATUS
→ Agrupamento de Escolas da Lousã
→ Agrupamento de Escolas de Arganil
→ ARCIL

Nº de formandos (2022): 8
Áreas de formação prática: Educação, Design e Multimédia, Eletricidade e 
Computação, Desporto, Contabilidade



Transferência de competências | Educação

O Município assinou Contrato de Delegação de Competências na área da 
Educação com o Agrupamento de Escolas de Góis.

Nesse âmbito, a Câmara Municipal deliberou, na Reunião de Executivo de 29 
de março, atribuir à Diretora do Agrupamento de Escolas:
→ a gestão, a organização dos horários e a distribuição de serviço do pessoal 
não docente, 
→ a gestão do refeitório escolar, 
→ a contratação e o fornecimento de serviços externos para o funcionamento 
dos Estabelecimentos de Ensino.



Plano Nacional das Artes
1.ª Bienal de Arte e Educação
Março a Junho de 2023

O Município de Góis associou-se como 
parceiro do Plano Nacional das Artes, que se 
encontra a preparar a 1.ª Bienal de Arte e 
Educação.

Mote: Um olhar retrospetivo | plural, 
transdisciplinar e indisciplinar.

Propostas de atividades de criação, 
fruição, participação e mediação para 
crianças e jovens.



EMPREGO 
& 

EMPRENDEDORISMO



VIII Feira de Emprego e Formação 
Profissional de Góis
Casa da Cultura de Góis



GIP – Gabinete de Inserção Profissional

→ Informação e Orientação Profissional,
→ Apoio à procura ativa de emprego,
→ Acompanhamento personalizado dos 
desempregados,
→ Captação de ofertas junto das Entidades 
Empregadoras,
→ Divulgação de ofertas de emprego,
→ Divulgação e encaminhamento para medidas de 
emprego, trabalho socialmente útil e qualificação 
profissional,
→ Outras atividades consideradas necessárias ao 
acompanhamento dos desempregados inscritos no 
IEFP, IP.



Atividade Socialmente Útil | Bolsas Socias EPIS – 2019/2022

O Município de Góis mantém protocolos de cooperação com a ARCIL, com o 
objetivo da integração socioprofissional dos seus clientes.

No âmbito do apoio a jovens adultos com necessidades especiais, a frequentar a 
Atividade Socialmente Útil, foi celebrado protocolo com a Associação de 
Empresários pela Inclusão Social, a Fundação Amélia de Mello e a ARCIL, que 
contemplou um jovem natural e residente no nosso concelho.

Valor global da bolsa atribuída pela Fundação Amélia de Mello: 1 500,00€.



DESPORTO



Circuito N GPS – Rota Aldeias do Xisto

Góis acolheu a iniciativa que contou com 3 centenas de participantes, que 
tiveram a oportunidade de desfrutar de 70km de fantásticas paisagens no 
Concelho de Góis.



Dia Mundial da Atividade Física



CULTURA
&

PATRIMÓNIO





BIBLIOTECA MUNICIPAL
ANTÓNIO FRANCISCO BARATA











Ecos do Passado – Ciclos de Pontos e Contos

→Projeto que assenta na missão principal da Biblioteca Municipal: criar e 
fortalecer hábitos de leitura junto da comunidade.
→ Nas reuniões semanais, os participantes partilham conhecimentos e 
desenvolvem várias atividades, com a ajuda voluntária da artesã Amélia Neves. 



Lembrar Matilde Rosa Araújo

→ Projeto de instalação de Natal que apresentou 41 obras literárias da autora.
→ Colaboração: Centro de Atividades de Tempos Livres do Centro Social Rocha 
Barros.





Biblioterapia de Natal



As línguas tornam-nos mais fortes
Exposição multilingue itinerante | Europe Direct



Dia Nacional da Rede de Bibliotecas Públicas





15.º Concurso Nacional de Leitura

As provas escritas da fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 
decorreram na Biblioteca. 



Outros Projetos

→ Mostra “Caça ao Tesouro na Quinta” | Europe Direct
→ Desafie as Palavras | Jogo de intervenção terapêutica
→ Hora do Conto
→ Jogos didáticos
→ Um desenho, uma criança e muita cor…
→ Literatura em Viagem

[entre outros]



CENTRO DE REFERÊNCIA 
DA MEMÓRIA GOIENSE





Destaque do Mês

Rubrica mensal, publicada online, que destaca Pessoas, Monumentos, 
Lugares e demais elementos notáveis representativos da nossa memória.



Destacámos…

→ Outubro:  Etnografia Regional – Ranchos Folclóricos
→ Novembro: Feira dos Santos, do Mel e da Castanha
→ Dezembro: Casa do Concelho de Góis, por ocasião do seu aniversário
→ Janeiro: Burel em Alvares
→ Fevereiro: Igreja Matriz de Vila Nova do Ceira
→ Março: Clarisse Barata Sanches – Dia Mundial da Poesia
→ Abril: Igreja Matriz do Colmeal



Património Cultural Imaterial do Concelho de Góis

→ Articulação com Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), no âmbito 
do levantamento de manifestações culturais.
→ Participação em projeto da Universidade de Coimbra e da DRCC, com vista à 
inclusão de património do concelho em exposição regional.



Retratos de 16 anos de Folia e Foliões
Projeto supramunicipal “Foliar entre Montes e Mar”

Exposição de fotografia organizada em parceria com a Lousitânea, que 
pretende ilustrar a Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis desde a 
data da sua revitalização.





Caça ao ovo da Páscoa





Associação A Música Portuguesa a Gostar dela Própria

Inventário e registo videográfico do património cultural imaterial.



CASA DA CULTURA DE GÓIS





Munda – Fado Colletive
31 de outubro | Auditório da Casa da Cultura





24.ª Feira do Livro de Góis
Lembrar Agustina
Abril | Casa da Cultura de Góis









A maior flor do mundo
Abril | Casa da Cultura de Góis

Adaptação teatral do livro do Nobel 
português José Saramago. 
Especialmente preparada para o 
público infantil.



Olhar o Céu – Olhar o Cosmos | Astro Júnior
Projeto supramunicipal “Portas do Céu”







Concerto "De papo para o ar - Experiências sensoriais”
Mestre Custódio Castelo, participação especial de Raquel Paixão e das 
Bandas da AERG e da FILVAR
Projeto cultural em rede "Portas do Céu“ | 23 de abril



A Casa da Cultura, ao longo deste período, recebeu inúmeras 
iniciativas:

→ Espetáculos 
→ Eventos privados
→ Atividades lúdicas
→ Encontros de trabalho

[entre outros]



Concerto OJC & MARTA PEREIRA
7 de maio | 21h30 

Concerto em que a Orquestra Jazz do Centro convida Marta Pereira da Costa, 
numa fusão sonora, entre o Jazz, a Guitarra Portuguesa e a música 
tradicional.



CINEMA





Casa Gucci
18 de dezembro| Casa da Cultura de Góis



Cantar 2
22 de dezembro| Casa da Cultura de Góis



Marry Me
26 de fevereiro| Casa da Cultura de Góis



Mr. Jones
5 de março| Casa da Cultura de Góis

Sessão de angariação de fundos pela Ucrânia.



The Batman
19 de março| Casa da Cultura de Góis



As Aventuras de Lia
10 de abril| Casa da Cultura de Góis



Salgueiro Maia – O Implicado
25 de abril | Casa da Cultura de Góis



A Cidade Perdida
14 de maio | Casa da Cultura de Góis



OUTROS EVENTOS



Feira dos Santos, do Mel e da Castanha - Edição 2021
30 de outubro a 01 de novembro | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal

Mostra de artesanato e produtos endógenos, com a presença de vendedores 
ambulantes.







Canto das Margens | Candidatura “Viver os Rios”
13 de novembro | Igreja Matriz de Góis
14 de novembro | Cerro da Candosa

→ Visita performativa à Igreja Matriz, com a Professora Doutora Maria 
Figueiroa, da Universidade do Porto.
→  Visita performativa ao Cerro da Candosa, na freguesia de Vila Nova do 
Ceira.





Programação cultural “Retratos de Natal 2021”











Escultura do Pelourinho de Góis
Largo Francisco Inácio Dias Nogueira

José Ferreira, artista autodidata de Góis, ciente da importância da nossa 
história e da nossa memória, ofereceu uma obra de arte ao Município, que 
simboliza um monumento já desaparecido.









Quadrados Solidários – Manta de Croché Comunitária

→ Projeto em curso, que tem como objetivo é a angariação de fundos a reverter para 
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis.

→ Depois do trabalho realizado pelas participantes do ateliê "Ecos do Passado: Ciclos 
de Contos e Pontos", dinamizado por Amélia Neves, em que se procedeu à seleção 
dos quadrados solidários, remetidos por portugueses espalhados pelo mundo, 
agrupando-os por formato, esquema e paleta de cor, a autarquia avança, agora, com 
a terceira fase do projeto, caracterizada pela "união" destes conjuntos.







Dia Nacional dos Moinhos e Dia dos Moinhos Abertos
9 de abril

A autarquia assinalou os dias comemorativos, em parceria com a Rede 
Portuguesa de Moinhos, através de uma visita guiada a alguns moinhos e lagar 
do concelho.





Grande Enterro do Bacalhau
Sábado de Aleluia | Casa da Cultura e Ruas da Vila de Góis



Comemorações do 48.º Aniversário do 25 de Abril
Praça da República | Casa da Cultura da Góis





Mupi Digital (Góis e Vila Nova do Ceira)
Projeto Vencedor do OPJ 2021



Ao longo deste período foi realizado um grande número de eventos, 
um pouco por todo o território do nosso concelho, por iniciativa 
pública ou por iniciativa privada.



TURISMO 
&

PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO





Visitas Guiadas

A equipa do Posto de Turismo Municipal, com o intuito de promover e divulgar 
o Concelho de Góis, presta os seguintes serviços:

→ Acolhimento de visitantes/turistas – apoio na organização da viagem;
→ Promoção e divulgação do património do concelho;
→ Elaboração de roteiros tailor-made, organização e acompanhamento, 
gratuito, de visitas turísticas (para grupos com número superior a 10 
pessoas).



'Máscaras de Cortiça' de Góis conquistam um Globo Mundial

A Câmara Municipal, na qualidade de parceira da Lousitânea, marcou presença 
na IV Gala dos Globos Mundial, promovida pela Mundial FM, pelo trabalho 
desenvolvido em prol da promoção, preservação e revivificação das estórias e 
tradições do povo serrano das quatro aldeias do xisto, associados à Corrida do 
Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis, património identitário do concelho.



Espaço municipal de teletrabalho – Góis Coworking
Rede da Região Centro de Espaços de Teletrabalho no Interior

Góis acolhe a primeira coworker, Fiona Bakas, Professora na Universidade 
Lusófona, num dos cinco espaços partilhados no novo equipamento.



Reunião de trabalho com os operadores turísticos do concelho
Salão Nobre dos Paços do Concelho

A Autarquia convidou os operadores turísticos do concelho, dos setores de 
hotelaria/alojamento, animação turística e agência de viagens, para uma 
reunião de apresentação do formato da presença do Município nos stands da 
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa da CIM RC e da AMREN2.



Programa “Transformar Turismo”
Sessão de apresentação | Casa da Cultura de Góis



BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 2022
16 a 20 de março

Presença no importante certame que tem marcado o panorama do turismo 
internacional, junto dos municípios que integram a CIM RC, bem como a 
AMREN2.







Passadiços do Cerro Candosa
16 a 20 de março

→ O Município colaborou na inauguração da nova atração turística de Góis, 
bem como na elaboração de um folheto divulgativo.
→  Presidiu à cerimónia a Secretária de Estado de Valorização do Interior, 
Isabel Ferreira.







Geminação Góis – Oroso

Os Municípios de Góis e de Oroso reuniram-se no Porto para estreitar laços e 
dar início à organização de mais uma edição do Góis Oroso Arte, cuja 
programação cultural decorrerá  de 8 a 11 de julho, no nosso concelho.



Páscoa de Sabores
Restaurantes aderentes



21.ª Assembleia Geral da AMREN2
21 de abril | Município do Sardoal



Rally de Portugal | Góis 2022
20 de maio



Promoção do património natural – trabalho em parceria



Limpeza e marcação da Rede de Percursos Pedestres do Concelho de Góis







Ao longo deste período o Município tem realizado e apoiado um 
grande número de iniciativas, que pretendem promover o território e 
alavancar o setor do turismo da região.



ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS



Subsídios atribuídos entre 18-10-2021 e 30-11-2021
Montante total: 132 280,86 €

ENTIDADE VALOR

ADIBER - Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra

3 400,00 €

Associação de Amigos da Várzea Pequena

1 000,00 €

Associação Educativa e Recreativa de Góis

8 000,00 €

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis

43 000,00 €

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

48 761,83 €

Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã

4 000,00 €

Freguesia de Vila Nova do Ceira

24 119,03 €



Subsídios atribuídos entre 01-12-2021 e 31-01-2022
Montante total: 103.679,73 €

ENTIDADE VALOR

ADIBER - Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra

5.100,00 €

Agrupamento de Escolas do Concelho de Góis

2.500,00 €

Associação Cultural e Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Góis

20.000,00 €

Associação Educativa e Recreativa de Góis

12.000,00 €

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis

35.000,00 €

Centro Social Rocha Barros

1.500,00 €

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

11.109,39 €

Cooperativa Agrícola do Concelho de Góis e Vale do Ceira

2.500,00 €

Lousitânea - Liga de Amigos da Serra da Lousã

6.000,00 €

União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal

7.970,34 €



ENTIDADE VALOR

ADIBER - Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra
3.800,00 €

Agrupamento de Escolas do Concelho de Góis
2.500,00 €

Associação Cristã de Cultura e Cidadania de Vila Nova do Ceira
2.500,00 €

Associação de Músicas e Cantares de Vila Nova do Ceira
10.000,00 €

Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Filarmónica Varzeense (FILVAR)
5.000,00 €

Associação Educativa e Recreativa de Góis
8.000,00 €

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis
30.000,00 €

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
1.943,75 €

Freguesia de Alvares
5.000,00 €

Freguesia de Góis
5.000,00 €

Freguesia de Vila Nova do Ceira
14.553,04 €

Lousitânea - Liga de Amigos da Serra da Lousã
4.000,00 €

Rancho Folclórico Mensageiros da Alegria
1.250,00 €

União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal
5.000,00 €

Subsídios atribuídos entre 01-02 e 31-03-2022
Montante total: 98.546,79 €



Total

Montante total de subsídios atribuídos entre 18 de outubro de 2021 e 
31 de março de 2022: 334 507,38 €.



MELHORIA 
DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS



Material de Primeiros Socorros

Aquisição de material de primeiros socorros para:

→ viaturas municipais
→ edifícios municipais



Equipamentos de Proteção Individual

Aquisição e distribuição de EPI para os trabalhadores.



Medidas de autoproteção dos edifícios municipais

No âmbito da revisão das medidas de autoproteção, estão a ser 
realizadas visitas a edifícios municipais para verificação do sistema de 
alarme e deteção de incêndios.



DAE – Desfibrilhador Automático Externo

A instalação de DAE tem sido adquirida por 
diversas instituições privadas e/ou públicas, 
na medida em que a experiência internacional 
demonstra que, em ambiente extra-
hospitalar, a utilização de desfibrilhadores 
automáticos externos por pessoal não médico 
aumenta significativamente a probabilidade 
de sobrevivência das vítimas.

O primeiro DAE foi instalado, em maio de 
2021, no edifício dos Paços do Concelho. 

A 21 de fevereiro de 2022 ano também o 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal e o 
Campo de Futebol Eng. Augusto Nogueira 
Pereira passaram a dispor de desfibrilhadores 
automáticos externos.



Comemoração do Dia Internacional da Mulher 



Formação dos trabalhadores ao serviço do Município de Góis

→ melhorar competências para benefício da sua prestação individual
→ contribuir para a satisfação dos nossos munícipes, na resolução dos diversos 
problemas que os levam a solicitar a intervenção da autarquia



Balcão de Atendimento da APIN

O Balcão Único da Câmara Municipal passou a dispor de um Balcão de 
Atendimento da APIN, que disponibiliza um vasto conjunto de serviços.



Aquisição de viatura

Objetivo: aumentar a mobilidade dos nossos serviços em prol das 
necessidades do município.



Nunca sabemos que resultados virão da nossa ação.

Mas se nada fizermos, os resultados nunca chegarão.

Mahatma Gandhi
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