
EXPLICAÇÃO DE CADA PROJECTO

Nº Proj. Explicação do Projecto

2017/01 Manutenção de espaços públicos
Reposição das condições das praias fluviais da freguesia para a prática turistica e melhoria dos acessos. Arranjo e requalificação dos espaços verdes

existentes. Requalificação da zona do Urtigal e reabilitação de mobiliário urbano no Barril de Alva. Inicio dos trabalhos de ampliação do cemitério de

Coja.

2017/02 Promoção da Freguesia
Promoção de eventos culturais / recreativos em parceria com associações e comércio local, tendo por finalidade o aproveitamento dos recursos turisticos

e artigos endógenos da região, assentes na marca PORTAS DO AÇOR.

2017/03 Instalação de serviços
Ligação dos esgotos da area de serviço à rede pública e reparação da cobertura do edificio T0 no Barril de Alva, inicio do projecto KidsPark na Casa da

Criança e aldeia escutista no Aerodromo, execução de trabalhos diversos na CARRIÇA e conclusão das obras na sede.

2017/04 Construções diversas
Pavimentação de arruamentos na freguesia ao abrigo de contratos programa com o Munícipio. Conclusão do processo de toponimica e substituição de

sinais de trânsito degradados.

2017/05 Requalificação urbana 
Melhoramento da travessia pedonal na Ribeira da Mata, ao Arnado, integração do Quintal da Ribeira no parque verde do Prado. Execução de melhorias

no estacionamento junto à praia fluvial do Caneiro. Instalação de luminárias na freguesia.

2017/06 Reabilitação florestal
Plantação de arvores nos terrenos do Batifol, Machourro e Urtigal.

2017/07 Rede de águas - vila de Coja
Substituição de contadores e redimensionamento das bombas do depósito da Gândara. Estudo de viabilidade, com eventual execução, do

prolongamento da rede de águas ao Casal de Mourão.
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FINANCIAMENTO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO VALOR

1. Total das Receitas Orçamentadas 500.000,00

2. Dotação Total do Plano Plurianual de Investimentos 0,00

3. Dotação Total das Actividades Mais Relevantes 215.400,00

4. Encargos de Funcionamento 284.600,00
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