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Reconstrução pós incêndios avança com 7 habitações concluídas 

Os donativos para a apoiar a população afetada pelos incêndios florestais de junho na região 

centro do país, acendem já a mais de 3 milhões de euros. 

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian 

tem a seu cargo a reconstrução de 41 habitações.  

Em articulação com o Fundo Revita, já foram concluídas as obras de reconstrução parcial de 7 

habitações, está ainda a decorrer a reconstrução total de 12 habitações e a reconstrução parcial 

de 22 habitações (10 delas já em fase de obra). 

Todos os donativos angariados poderão ser consultados na plataforma  

www.juntoportodos.org. 

 

Cerealis – ampliação da fábrica da Trofa 

 

http://www.juntoportodos.org/


A Galbilec, Gestão e Coordenação de Projectos, Lda encontra-se a colaborar com a   Cerealis – 

Produtos Alimentares. SA no projeto da ampliação do seu centro de produção da Trofa 

assegurando o serviço de Gestão e Fiscalização de Obra. 

Com um investimento de aproximado de 1 milhão e quinhentos mil euros este projeto deve 

estar concluído até final do ano. 

 

Candidaturas ao fundo Rainha D. Leonor  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Galbilec, Gestão e Coordenação de Projectos, Lda viu 3 dos seus projetos ao fundo Rainha D. 

Leonor serem aprovados, num total de 5 propostas submetidas.  Dos 91 projetos submetidos 

na área social em 2017, apenas 20 foram aceites. 

Esta seleção teve por base diferentes critérios equitativos, em que cada projeto foi avaliado e 

pontuado, sendo as candidaturas ordenadas pela pontuação obtida. 

A verba disponibilizada ultrapassa os três milhões de euros, sendo que este ano 25% das verbas 

será alocado a projetos de restauro e conservação. Requalificações de residências para idosos e 

jardins de infância têm sido alguns projetos apoiados pelo fundo nas Misericórdias de todo o 

país, beneficiando centenas de utentes e colaboradores.  


