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ler mais...

Cantares de Reis 2014 
Reis regressaram neste início de ano

ler mais...

Centro de Interpretação do Território 
Obras já começaram em Sambade

ler mais...

Alfândega continua o trabalho de planeamento e construção de um 
município acessível para todos. O Plano de Promoção da 
Acessibilidade– Alfândega Inclusiva, recentemente concluído, revela-
se como um instrumento fundamental neste desígnio. Este Plano visa 
contribuir para a eliminação progressiva de barreiras arquitetónicas, 
urbanísticas, sociais e psicológicas que tanto prejudicam a vida dos 
cidadãos com mobilidade reduzida. ler mais...

Decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé mais 
uma reunião do CLAS- Conselho Local de Ação Social de Alfândega da 
Fé. Presidida pela Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 
Berta Nunes, a reunião teve como ponto principal a avaliação intercalar 
do Plano de Ação Social de Alfândega da Fé. No fundo a jornada de 
trabalho serviu para informar e avaliar o modo como estão a decorrer 
as ações e iniciativas previstas neste plano e que têm como principal 
finalidade promover o desenvolvimento social do concelho, 
contribuindo para a erradicação da pobreza e exclusão social. 

                Reunião CLAS de Alfândega da Fé
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 A Câmara Municipal de Alfândega da Fé viu o seu sistema de gestão da 
qualidade novamente auditado com a realização de uma auditoria 
externa nos dias 17 e 18 de dezembro. Tratou-se da primeira auditoria 
de acompanhamento e de extensão do âmbito da certificação, com a 
inclusão, agora, do serviço de fiscalização urbanística.Esta auditoria 
faz parte do plano anual de auditorias externas e internas realizadas 
no âmbito da certificação da qualidade, obtida há um ano pelo 
município.

Sistema de Gestão da Qualidade
Auditoria externa avalia implementação  
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