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ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recolha e transporte de Resíduos Urbanos- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética):
• . .  Kg de Resíduos I dife e iados;
• .  Kg de o st os o et li os.- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem)
• .  kg de e alage s E opo tos: .  kg; IPSS: .  kg; Co é io e Se viços: 17.536 kg; );
• .  kg de papel/ a t o E opo tos: .  kg; IPSS: .  kg; Co é io e Serviços:60.415 kg);
• .  kg de vid o E opo tos: .  kg; IPSS: . ; Co é io e Se viços: .  kg ;
• .  kg de pl sti os Co é io e Se viços ;
• .  Kg de Resíduos de E uipa e tos Elét i os e Elet ó i os REEE's ; •   kg de esferovite; 0 kg de pilhas.; 0 kg tinteiros e toner's.                                                                               - Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
• .  kg de o g i os; .   kg de ve des Ce ité ios: .  kg; Out os: .  kg).

Recolha total de 11.034.400 kg de resíduos, dos quais: 9.738.580 kg para valorização energética; 711.920 kg para reciclagem e 583.900 kg para valorização orgânica.

Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos (ECOCENTROS)

Deposição, recolha e transporte de Resíduos Urbanos- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética):
• .  Kg de o st os o et li os.
• .  Kg de o st os ve des.- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem ):
• . Kg de papel/ a t o;  kg. de vid o; .  Kg de pl sti o;  kg ta pi has; .  kg de metais; 280 kg de esferovite; 0 kg. de pilhas; 340 Kg de lâmpadas; 10.600 Kg de REEE; 320 kg de tinteiros.- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
• .  Kg de ve des. - Outros destinos:
•  Luso Fi sa: .  kg de adei as; SOLUSEL: .  kg de esíduos de o st uç o e demolição. - Correia & Correia: 800 l de óleos de motores; EGI - Oleos Alimentares Usados:(dados não disponiveis.); Recicla Portugal, SA:1.040 kg de pneus.

Reciclagem e valorização de um total de 475.210 Kg de resíduos,  provenientes da disponibilização de caixas aos municipis.

SETOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS
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ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Participação nas reuniões mensais do Grupo Técnico LIPOR/ Câmaras Municipais • A lise do dese pe ho dos u i ípios;

• Avaliaç o dos i di ado es de dese pe ho, pa a a definição e implementação de  estratégias/ projectos/ incremento de quantitativos;
• Pa tilha de oas p ti as.

• Pla ea e to e i ple e taç o da e olha seletiva porta-a-porta não residencial, 2ª fase - incremento 
de  ovos esta ele i e tos.      • P ojeto de monitorização georeferenciada da RS.
• Realizaç o de t a alhos p epa ató ios  inquéritos presenciais) com vista à implementação de projetos no âmbito da AÇÃO 6: Incremento da recolha seletiva porta-a-porta não residencial (comércio e escolas);
• T a alho de a po pa a a i ple e taç o do Projeto pilotode  RS na freguesia da Lomba;                     
• Realizaç o de t a alhos p epa ató ios o  vista  implementação dda recolha seletiva de verdes.

Foi efetuado o corte de vegetação infestante e limpeza em 11 terrenos Municipais (Fânzeres - 1; Jovim - 1;  Rio Tinto - 1; S. Cosme - 2; S. Pedro da Cova: 5,Valbom - 1). Intervenção numa área aproximada de 12.500 m2. Manutenção do bom estado de salubridade e prevenção do risco de incêndio nos terrenos municipais.Limpeza dos espaços públicos e apoio a eventos no Largo e anfiteatro do Souto, Pavilhão  Multiusos, Parque Castanheiros e Polis, e cedência de baldes de recolha seletiva de resíduos, no âmbito dos vários eventos ali realizados. Manutenção do bom estado de limpeza e salubridade dos espaços públicos/ triagem de residuos/ recolha seletiva.
Gestão e manutenção de terrenos e espaços do dominio publico e privado do Municipio

Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos - Setor de Gestão de Resíduos e Serviços Operacionalização do Plano de Ação do Município de Gondomar (PAPERSU), no âmbito do PERSU 2020
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ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Remoção de Lixeiras Limpeza de 6 Lixeiras: Rio Tinto (2); S. Cosme (3); S. Pedro da Cova (1). Manter a limpeza e salubridade dos espaços e terrenos do domínio público e privado do Município (Remoção de resíduos de construção e demolição (RCD), "monstros", e triagem de resíduos urbanos, com deposição em destinos adequados/licenciados)Recolha de águas residuais domésticas Executaram-se  135 pedidos de recolha, com viatura cisterna, dos quais 71 foram requisitados por entidades (escolas e IPSS). Esvaziamento de fossas séticas de redes prediais, num total de 227 cargas, com destino final adequado (ETAR).Manutenção e limpeza dos sanitários públicos municipais Sanitários públicos: Souto; Anfiteatro do Souto; Parque Multiusos (Castanheiros); Feira municipal de S. Cosme; Ribeira de Abade e Gramido (Polis). Sanitários do Parque da Cal. Disponibilizar as instalações sanitárias ao público, em boas condições de higiene e salubridade.Manutenção e conservação dos arranjos urbanísticos existentes nos jardins e praças públicas Limpeza e lavagem dos lagos do Souto. Manter a qualidade da água destasinfraestruturas, em boas condiçõesde salubridade.Deram entrada 72 novos registo; foram efetuadas 139 notificações aos proprietários e detentores de encargos das viaturas. Removeram-se 15 veículos abandonados para o Parque Municipal  e registaram-se  78 regularizações de processos.Alienação de 1 lote de VFV composto por 36 viaturas á firma Recife, SA, no seguimento de concurso público através da Rede VALORCAR.Cedência de ceifeira mecânica às Uniões de Freguesia e Juntas de Freguesia Foi cedida a ceifeira mecânica e respetivo operador às Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia, sempre que solicitado. Manutenção do bom estado de salubridade e prevenção do risco de incêndio de taludes e terrenos do dominio privado das autarquias.

Colocação de 1 placas de sensibilização/proibição de deposição de resíduos: S. Cosme. Sensibilização para a adoção de boas práticas de deposição de resíduos. Melhorar a qualidade do sistema de recolha de resíduos urbanos.Remoção de vegetação resultante da limpeza de faixas de gestão de combustivel na Serra da Flores e santa Iria (Covelo e Melres) Medida Preventiva do risco de incêndio - recolha de 300 m3 de verdes num total de 12 cargas.Limpeza de habitações sociais e Transporte de mobiliário doado à Ação Social CH Areias - Rio Tinto;  CH Monte Crasto - Valbom.

Deteção e remoção de viaturas em estado de abandono na via pública Diminuição do número de veículos abandonados na via pública

Outros Serviços
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ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOPareceres Técnicos sobre Licenças Especiais de Ruído (L.E.R.) 10Fiscalização sobre reclamações de ruído. 15

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Atividades   A ie te Iti e a te             Participantes:  927 pessoas Visitas de escolas ao CEA Participantes:  922 pessoas Visitas de utentes de IPSS Gondomar na Quinta do Passal Participantes:  28 pessoas 

P og a a Fa ílias CEA – Quinta do Passal Atividades direcionadas para pais e filhos. Participantes:  298 pessoas Concurso Gastronómico Concurso de Lampreia à Bordalesa e do Sável Frito e respetiva cerimónia de entrega de prémios. Participantes:  50 pessoas 

GABINETE DE RUÍDORelatório de Atividades - Fevereiro e Março de 2017

GABINETE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DA NATUREZARelatório de Atividades - Fevereiro e Março de 2017

Assegurar a prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora de acordo com o previsto no regulamento geral de ruído 

Plano de Educação Ambiental da Quinta do Passal
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ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOFormação de Adultos Eco -arte  - Confeção de iogurte natural. Participantes:  38 pessoas Gondomar a Pedalar Reserva  gratuita de bicicletas urbanas para maiores de 14 anos. Participantes: 8 pessoas 
P ojeto Ho ta  po ta Manutenção das hortas biológicas por parte dos utilizadores Participantes: 219 participantesN.º Total de Visitantes CEA CEA Participantes:  1863  participantes

O Chefe de Divisão Desenvolvimento AmbientalGondomar, 04 de abril de 2017
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE
01.02.2017 a 31.03.2017 Programa de Apoio ao Associativismo Atualização da base de dados do movimento associativo de gondomar Atualização dos titulares dos órgãos sociais com base nas informações recebidas através de MGD
01.02.2017 a 31.03.2017 Divulgação junto do movimento associativo da Formação em Fiscalidade,  Gestão de Stress e Conflitos, Gestão de Equipas-dado pela CINDOR e respetivo apoio E Dançaterapia/Defesa Pessoal - dado pela AMUT

Envio das Fichas de Inscrição e Listagem dos Formandos para a CINDOR Contacto via endereço eletrónico
01.02.2017 a 31.03.2017 Divulgação de(105) Eventos realizados por associações do Concelho, pelo Municipio no âmbito da Cidade Europeia ; Apoio na Divulgação e confirmações na realização do jantar a mulher Presidente dia 8 de março

Notificação junto das associações inscritas no cadastro municipal e dos serviços municipais Divulgação de vários eventos realizados por coletividades e Municipio

Gabinete de Apoio ao Associativismo



01.02.2017 a 31.03.2017 Preenchimento das Fichas de Referência (Representação) sempre que solicitado pelo Gabinete de Apoio à Presidência; Apoio e Confirmações na realização do Jantar da Mulher Presidente Disponibilização das informações que constam do cadastro municipal Próximadamente 100 confirmações feitas por telefone para o Jantar 8 de março
01.02.2017 a 31.03.2017 Preenchimento das Fichas de Referência (Representação) sempre que solicitado pelo Gabinete de Apoio à Presidência; Disponibilização das informações que constam do cadastro municipal 23 Fichas Preenchidas
01.02.2017 a 31.03.2017 Apoio e Preparação da Cerimónia da Entrega e assinaturas dos contratos de apoio do Sócio-educativo Disponibilização das informações que constam do cadastro municipal 23 Contratos
01.02.2017 a 31.03.2017 GAE - Gabinete de Apoio ao Emigrande Atendimento, Preenchimento e acompanhamento de Processos de emigrantes 47 emigrantes atendidos



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

De 1 a 24 de fevereiro Serviço Educativo Crianças Serviço Educativo Jovens Oficina: Reutilização de Materiais

Por forma a dar cumprimento ao Plano Anual de Atividades 2017, vocacionado para o desporto, uma vez que Gondomar é Cidade Europeia do Desporto 2017, dedicamos o primeiro trimestre às artes marcias.                                      Por forma a explorarmos as diferentes artes marciais promovemos várias oficinas de expressão plástica.                                                                                                                          Oficina: Reutilização de Materiais  Oficina: Marcadores de livros de Ninjas Mutantes.                       Para a concretização destas oficinas, recorremos à reutilização de madeira para a construção de marionetas articuladas de figuras míticas das artes marciais como, o Jackie Chan, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme; restos de EVA, colas, tintas, entre outros materiais.

Participação do JI do Taralhão, Colégio madre Isabel Larranãga, EB do Vinhal e Casa da Juventude de Gondomar.                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 82.

De 1 de fevereiro                     a 31 de março                  Serviço Educativo Crianças Serviço Educativo Jovens À Descoberta das Artes Marciais
Com a colaboração do Dojan Vasconcelos, Presidente da Direção - Associação Portuguesa de Taekwondo, Hapkido, Douro Litoral"; Presidente Portugal Hapkido Competition Associacion; colaboração do Sport Clube do Porto, da Academia de Taekwondo ABC, da Associação Desportiva JUDO FORCE de Rio Tinto; os/as participantes, tiveram oportunidade de experimentar artes marciais como o Yoseikan Budo, Hapkido, Taekwondo e Judo.

Participação da Atual Gest - Formação Profissional; Escola Profissional de Gondomar, EB do Vinhal e Casa da Juventude de Gondomar                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 151.

De 1 a 24 de fevereiro Serviço Educativo Crianças Serviço Educativo Jovens À Descoberta dos Embaixadores CED 2017
A Casa da Juvnetude de Gondomar, criou com os/as utilizadores/as da Casa da Juventude de Gondomar, um jogo sobre os 42 Embaixadores CED 2017. O Jogo consistia em associar à fotografia de cada um dos embaixadores, a modalidade praticada, e os títulos arrecadados.                                          

Participação da Atual Gest - Formação Profissional, EB do Vinhal, Colégio Madre Isabel Larranãga e  Casa da Juventude de Gondomar.                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 204.

CASA DA JUVENTUDE DE GONDOMAR DIVISÃO DA JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES - CASAS DA JUVENTUDE - Fevereiro e Março de 2017



De 1 a 24 de fevereiro Serviço Educativo Crianças JOGO: Corpo Humano, A Máquina e o Desporto
Este jogo foi criado prepositadamente para a EB do Vinhal, que solicitou apoio para trabalhar os sistemas, circulatório, reprodutor, respiratório, entre outros. Associamos esta atividade ao desporto, uma vez que Gondomar é Cidade Europeia do Desporto 2017. Para esta atividade recorremos a acetato, canetas de filtro, entre outros materiais.

Participação da EB do Vinhal                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 20.

De 13 a 24 de fevereiro Serviço Educativo Crianças Oficina Artística: Carnaval com as Tartarugas Ninja
Inspirados/as pelas tartarugas ninja criadas por Kevin Eastman e Peter Laird, os/as participantes das oficinas foram convidados/as a criar máscaras de Donatello, Miguel ângelo, Rafael e Leonardo. Para além destes ícones das artes marciais, construiram máscaras de outros ídolos como Son Goku, Kung-Fu Panda, Mestre Ooguai, Mestre Splinter, Naruto, entre outros. Para esta atividade recorremos a cartolina, EVA, colas, fios, cordas, entre outros materiais.

Participação da EB do Vinhal, JI do Taralhão, e Colégio Madre Isabel Larrañaga.                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 196.

De 1 a 31 de março           Serviço Educativo Crianças          Serviço Educativo Jovens Oficina: Artes Marciais e Seus Movimentos
Por forma a explorarmos as Artes Marciais e os seus movimentos promovemos várias oficinas entre elas:                                                                                                                          Oficina: Porta-lápis em pele; Oficina: Protetores de Livro em Pele;                                           Oficina: Despeja-bolsos Marciais;                              Para a concretização destas oficinas, recorremos à reutilização de pele, cola de contato, agulha, pirogravador, e a imagens sobre diferentes posições das artes marciais; entre outros materiais.                                                              

Participação Projeto Escolhas Passport'in da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar e Casa da Juventude de Gondomar.                                                                                                                O total de participações nesta atividade é 56,

Dias 9 e 21 de março   Serviço Educativo Jovens Valores do Desporto Conversas Informais

No sentido de divulgar junto dos jovens a importância dos Valores do Desporto, a Casa da Juventude de Gondomar, convidou o Ex-treinador de Futebol do Boavista, Salgueiros, Rio Ave, entre outros, Mário Reis e o Professor Rui Carneiro, Mestre em Treino de Alto Rendimento, para uma Conversa sobre o Fair-Play.           Ainda neste âmbito, Domingos Paciência, Treinador de Futebol, foi o Convidado para falar dos Valores do Desporto, como espírito de equipa, grupo, camaradagem, diferenças culturais, entre outros.

Participação da Escola Secundária de S. Pedro da Cova, Escola Secundária de Gondomar, EB do Vinhal e Casa da Juventude de Gondomar.                                                                                                                         O total de participações nesta atividade é 197.

 1 de fevereiro                           a  31 de março                                                                      Serviço Educativo Crianças          Serviço Educativo Jovens Outras Atividades 
Esta atividade consiste na utilização de uma vasta gama de jogos de tabuleiro tais como, Scrabble, Monopólio, Descobridores de Catan, Dominó, Bilhar, PS2, entre outros. Nestas atividades incluimos situações não previstas em P.A.A. como comemorações de aniversário, solicitação de trabalhos de expressão plástica ou artística como dança ou a construção de determinados objetos, a preparação de cartazes, separação de materiais, entre outras atividades.

18 utilizações de PS2, num total de 30 utilizadores/as;                                                          193 utilizações de pingue-pongue, num total de 403 utilizadores/as;                                            237 utilizações de jogos de tabuleiro num total de 564 utilizadores/as;                               196 utilizações do Bilhar, num total de 388 utilizadores/as;                                                                                               Outras atividades, com a participação de 208 utilizadores.                                                                         O total de participações nestas atividades é 1593.
Total de utilizadores/as no total de ações desenvolvidas é 2499.



·RECEÇÃO /·Espaço Internet ·Total de utilizadores/as é 315.·RECEÇÃO / Serviço Ed. Jovens  ·Total de utilizadores/as é 797.·RECEÇÃO / Espaço lúdico didático ·Total de utilizadores/as é 270.      ·RECEÇÃO / Gab. Orienta-te ·Total de utilizadores/as é 11. ·RECEÇÃO / Gab. (in)Forma-te ·Total de utilizadores/as é 11.·RECEÇÃO / Gab. Cuida-te ·Total de utilizadores/as é 0.·RECEÇÃO / Gab. Mexe-te ·Total de utilizadores/as é 6.·RECEÇÃO / Jornais, revistas e wi-fi  ·Total de utilizadores/as é 149.Total de utilizadores/as no total de ações desenvolvidas é 1559.Disponibilização de  computadores 10 equipados com o S.O. Windows Serviços online - Este serviço os/as disponibiliza aos/às utilizadoras acesso gratuito à internet e a todas ferramentas do office. ·Total de utilizadores/as é 935                                                                                    Criação de cartão de utilizador/a;  ·Total de novos utilizadores/as é 7.Apresentação e encaminhamento para restantes serviços oferecidos;       ·Total de utilizadores/as é 7.        Acesso às sugestões/agenda culturais/ flyers/ etc. ·Total de utilizadores/as é 113.Média diária de utilizadores.                                             13 utilizadores/as.
Apoio aos utilizadores/as nas suas diferentes solicitações.

Serviços online como a criação de contas de correio electrónico;  criação envio de documentação através das ferramentas do Office; acesso às redes sociais; configuração da rede de pc's pessoais; acesso wi-fi; entre outras solicitações.
 ·Total de utilizadores/as é 33. 

Serviço de cópias e digitalizações Impressão de cópias a p/b e cores; digitalização de documentos, preenchimento de formulários, entre outros serviços ·Produção de 135 documentos.                                                ·Total de utilizadores/as é 24.Consulta de Periódicos Consulta de Jornais, Revistas; Consumo de Bar  ·Total de utilizadores/as é 118.Manutenção dos perfis de cada utilizador/a e de cada posto;  Teste e manutenção de todas as máquinas e impressoras; Configuração da rede e manutenção nos 13  computadores da CJG.  ·Total de 32.
Apoio nas diversas actividades na Casa da Juventude; Criação de documentos; Apoio ao SADJ; Apoio ao SIJ; Apoio ao SIP; entre outros. ·Total de 99 ocorrências.Total final de utilizadores/as é 1237.De 1 de fevereiro a 31 de março | Gab. Orienta-te Consultas e avaliações psicológicas ·Registo de consultas, avaliações psicológicas e outras atividades. Total de utilizadores/as  no total de ações desenvolvidas é 11.Nos meses de fevereiro e  março utilizadores/as da CJG, alunos/as e formandos/as de diversas instituições, usufruiram das ações desenvolvidas pelas valências que a Casa da Juventude de Gondomar oferece.                                                     O total de utilizadores/as é 5306.

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Acolhimento, encaminhamento e apoio aos utilizadores/as do Espaço Internet (EI)

Utilização dos 9 computadores do Espaço Internet; criação de cartão de utilizador; auxílio na criação de contas de correio electrónico, consultas na internet e esclarecimento de todo o tipo de dúvidas;
Utilização do serviço público para acesso à Internet a 712 utilizadores/as;Registo de 28 novos/as utilizadores/as;Média diária de 20 utilizadores/as: ;

Acolhimento e encaminhamento dos utilizadores/as do Espaço Internet (EI)

De 1 de
 fevereir

o a 31 d
e março

/ Espaço
 Interne

t / 2017
De 1 de

 fevereir
o a 31 d

e março
 | RECE

ÇÃO / S
IJ

Receção e encaminhamento de utilizadores/as que se dirigem à CJG para a aceder às diferentes valências que a mesma oferece.                     RECEÇÃO/SIJ

CASA DA JUVENTUDE DE RIO TINTO

1 de fevereiro a 31 de Março'17 - 



Serviço de cópias e digitalizações Produção de cópias - P/B e Cor; Digitalização de documentos; Preenchimento de formulários; Utilização dos serviços por parte de  utilizadores/as num total de 299 impressões.Formação Informática Realização de Cursos de Informática (Iniciação, Aprofundamento e em computadores portáteis) Frequentaram a formação em informática 12 utilizadores/as Utilização da rede Wi-Fi da Casa da Juventude Utilização da rede Wi-Fi da Casa da Juventude nos computadores portáteis pessoais. Utilizaram este serviço 98 pessoas.
Acolhimento de estágios profissionais Integração na equipa de trabalho e dinamização de açoes de formação na ótica do utilizador para o público 1 estagiário do Curso de Programador deInfomática - Sistemas do Centro EngenhariaInformática e Sistemas, Novas Tecnologias, LDA.
Integração da medida e tarefas a favor da comunidade

Integração na equipa de trabalho e na dinamização de ações de utentes prestadores de tarefas a favor da comunidade pela DGRS 1 prestador

Receção e encaminhamento dos utilizadores

Recepção e encaminhamento dosutilizadores para o serviço pretendido;apresentação da Casa da Juventude àspessoas que visitam pela primeira vez;inscrição nas diversas atividadespromovidas pela Casa da Juventude;inscrição para os cursos de informática;inscrição para o Gabinete de Psicologia.
Pesquisa e consulta de temas relacionados com a àrea da Juventude

Pesquisa, consulta e selecção de material(em suporte de papel ou digital) cominformações de interesse para os jovens,como por exemplo a realização deactividades para a ocupação de temposlivres, campos de férias, voluntariado,concursos, formação e emprego;
1 a 31 de março - SADJ À descoberta das artes Marciais

Realização de provas em que osparticipantes terão de responder aquestões relacionadas com as ArtesMarciais, procurar diversos elementosassociados a estes desportos eexperimentar alguns exercícios práticos.As provas realizam-se nas Casas daJuventude e, caso as condiçõesmeteorológicas o permitam, a maiorparte das atividades serão realizadas noexterior. Participaram nesta oficina 26 crianças e jovens.
1 a 10 de março - SADJ Descobrir os movimentos das Artes Marciais

As Artes Marciais têm movimentos egolpes próprios. Nesta oficina propõe-se acriação de lutadores com palhinhas deplástico, arame e contas de madeira e, deseguida, a exploração dos golpes dasartes marciais manuseando osbonecos/lutadores. Participaram na oficina 15 jovens.

13 a 31 de março - SADJ Atelier de escrita criativa

A história dos ninjas sempre esteveenvolta em mistério. Na verdade, areputação de ninja, literalmente “aqueleque está escondido”, não era muito boapois eram considerados espiões eassassinos. Mestres no disfarce,conseguiam camuflar-se facilmente nosambientes e a espionagem era a suamaior especialidade. Nas histórias, osninjas atingiam o estatuto de guerreirosmágicos ou super-heróis. Algumashabilidades lendárias incluíaminvisibilidade, caminhar sobre a água,poderes sobrenaturais e controle sobre oselementos naturais.Tendo por base todas estas ideias serãodesenvolvidos vários exercícios de escritacriativa com vista à elaboração de umahistória. Participaram na oficina 53 crianças e jovens.

1 de fevereiro a 31 de Março'17 - ESPAÇO INTERNET

1 de fevereiro a 31 de Março'17 - SIJ Este serviço registou 231 atendimentos.



18 março - SADJ Biblioteca Municipal de Gondomar Comemoração do Dia do Pai
No âmbito do Dia do Dai, a 19 de Março,propõe-se a realização de uma atividadeassociada às Artes Marciais a decorrer nosábado 18 de Março, durante a tarde, noAuditório Municipal. Será exibido o filme“Panda Kung Fu 3” e serãoproporcionadas aulas e/oudemonstrações de diversas Artes Marciaiscomo Taekwondo, Karaté, Capoeira, entreoutras, em estreita colaboração com asassociações do Município. Participaram nesta oficina 17 crianças e jovens.1 a 31 de março - SADJ Encontros com o desporto adaptado As Artes Marciais são disciplinas físicas ementais que podem ser praticadas portodos, cada uma com o seu estilo e ritmo. Participaram 2 crianças e jovens.1 de fevereiro a 31 de Março'17 - BAR Bar Utilização dos serviços do bar; leitura dojornal diário. O Bar registou 1435 utilizadores(as).

1 de fevereiro a 31 de março'17  - ESPAÇO DIDÁTICO Espaço Didático
Este serviço disponibiliza alguns jogos de tabuleiro tais como Cartas, Damas, Scrabble, Monopólio, Dominó, Party and Company, entre outros, assim como jogos na PS2. Frequentaram o Espaço Didático 304utilizadores/as, dos quais 192 usufruiram dos jogosde tabuleiro e 112 utilizaram a PS2.1 de fevereiro a 31 de Março'17  - SIP Consultas e avaliações psicológicas Registo de consultas, avaliações psicológicas e outras atividades Consultas psicológicas individuais: 21 atendimentos

PERÍODO REALIZAÇÃO /                   PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE / SERVIÇO ATIVIDADE OU                        SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO / RESULTADO DA ATIVIDADE / SERVIÇO PRESTADO
1 a 28 de fevereiro Oficina: "À Descoberta das Artes Marciais"

Realização de provas e questionários relacionadas com as Artes Marciais, identificando os diversos elementos associados a estes desportos e, muitas das vezes, realizando exercícios práticos. Participação de 55 alunos do CE Baguim do Monte.
1 a 10 de fevereiro Oficina: "Reciclagem de Materiais" Nesta oficina propôs-se a reutilização de rolos ou latas que serão transformados em pequenas caixas ou porta-lápis e decorados “ao modo” das artes marciais, recriando ninjas, quimonos e lutadores. Participação de 67 alunos  da CE Baguim do Monte e JI do Vinhal. 

13 a 28 de fevereiro Oficina: "Carnaval com as tartarugas ninja"
As Tartarugas Ninja são um grupo de quatro tartarugas, treinadas na arte do Ninjutsu, a quem lhes foi dado o nome de quatro artistas italianos do Renascimento: Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raphael.  Associando este imaginário ao Carnaval, propôs-se a realização de máscaras das “Tartarugas Ninja”, com materiais como papel ou feltro.

Participação de 202 alunos das seguintes institituições:  JI Vila Verde; EB Bela Vista; ACRS Silveirinhos; JI Mineiro; EB Vale Ferreiros; Associação Social Estrelas de Silveirinhos

15 de fevereiro (Auditório Municipal) Ciclo de Cinema: "A grande vitória"
No âmbito das Artes Marciais, propôs-se o visionamento de “A grande vitória”, um filme brasileiro dirigido por Stefano Capuzzi, que retrata a história verídica do judoca Max Trombini. Para a discussão sobre este filme, foi convidado um representante da Federação Portuguesa de Judo. 

Participação de 61 alunos e 3 professores da Escola Básica Júlio Dinis.

1 de março Encontros com o desporto:"Artes Marciais"
As visitas, conversas e experimentação das diversas modalidades desportivas, em parceria com algumas associações do Município são o mote dos Encontros com o Desporto. Nesta iniciativa foram visitadas as instalações do Dojo de YOSEIKAN BUDO e da Academia Taekwondo ABC.

Participação de 8 jovens frequentadores da Casa da Juventude de S.Pedro da Cova.

CASA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DA COVA



4 e 5 de março GAMEDAY(Pavilhão Multiusos)
O Município de Gondomar promoveu o Game Day, um evento tecnológico que disponibiliza gratuitamente aos visitantes inúmeras consolas e simuladores. Jogos de futebol, corridas, aventuras e lutas (nas consolas Xbox e PlayStation), ténis, ping-pong ou bowling (nas interativas Nintendo Wii e Kinect) ou os simuladores de corridas de automóveis, são as principais propostas e atrações. 

Evento de entrada livre

1 a 31 de março Oficina: "À Descoberta das Artes Marciais"
Realização de provas em que os participantes terão de responder a questões relacionadas com as Artes Marciais, procurar diversos elementos associados a estes desportos e experimentar alguns exercícios práticos. Participação de 91 alunos das seguintes instituições: EB Silveirinhos, JI Estrelas de Silveirinhos e JI Mineiro.

13 a 31 de março Oficina:Atelier de escrita criativa: histórias de ninjas
A história dos ninjas sempre esteve envolta em mistério. Na verdade, a reputação de ninja, literalmente “aquele que está escondido”, não era muito boa pois eram considerados espiões e assassinos. Mestres no disfarce, conseguiam camuflar-se facilmente nos ambientes e a espionagem era a sua maior especialidade. Nesta oficina reinventaram-se histórias embaladas pelo imaginário "ninja". 

Participação de 111 alunos das seguintes institituições:  EB Silveirinhos, JI Estrelas de Silveirinhos, JI Mineiro e JI do Vinhal.
18 de março(Espaços Exteriores da Biblioteca Municipal) DIA DO PAI: "Anda pôr o teu pai KO - Pais e Filhos brincam às artes marciais". No âmbito do Dia do Dai promoveu-se realização de uma atividade de exibição e experimentação de Artes Marciais aberta ao público em geral. Evento de entrada livre
20 de março Valores do Desporto: Justiça e Fair-Play

O valor da Justiça no Desporto implica a recusa de vantagens injustificadas e o cumprimento das regras, desenvolvendo o Fair-play. Para aprofundamento destes temas, propôs-se a realização de uma conversa com Jorge Almeida (Karaté), um dos "embaixadores" da CED - Cidade Europeia do Desporto.
Participação de 25 alunos da Escola Secundária de S.Pedro da Cova.

1 de fevereiro a 31 de março(Espaço Didático) Jogos & Consolas A Casa da Juventude dispõe de um espaço didático de livre acesso equipado diversos jogos de tabuleiro, bem como baralhos de cartas, Dominó, entre outros. A Casa disponibiliza também uma consola PS3 e uma consola Wii com os mais recentes vídeo-jogos.
Frequentaram o espaço didático um total de  116 utilizadores/as, dos quais 36 nos jogos de tabuleiro; 76 na consola PS3 e 4 na consola Wii.  

1 de fevereiro a 31 de março(Espaço Internet) Acolhimento e encaminhamento dos utilizadores do Espaço Internet Registo de utilização, criação do Cartão de Utilizador , apresentação e encaminhamento para os restantes serviços. Utilização do serviço de acesso à Internet com um total de 688 utilizadores.Registo de 8 novos utilizadores.Média diária de entradas de 18 utilizadores.1 de fevereiro a 31 de março(SIJ) Receção e encaminhamento dos utilizadores que se dirigem à Casa da Juventude                                      de S. Pedro da Cova
Receção e registo de utilizadores e encaminhamento para os diferentes serviços. Apresentação da Casa da Juventude a quem visita pela primeira vez. Serviço com um total de 804 atendimentos.Registo de 8 novos utilizadores.Média diária de entradas de 22 utilizadores.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOFevereiro e Março 2017 Profilaxia da raiva Profilaxia da raiva 89  animais vacinadosFevereiro e Março 2017 Identificação animal Identificação animal 51  animais identificados
Fevereiro e Março 2017 Pedidos/Reclamações Solicitações de serviço 126 pedidos  para recolhas domiciliarias de animais e/ou reclamções de insalubridade , maus tratos ou de vadiagem
Fevereiro e Março 2017 Apoio institucional á Camara Municipal de Penafiel Actividades no âmbito do DL 116/98 de 5 de maio Actividades no âmbito do DL 116/98 de 5 de maio 

CROAG
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Fevereiro e Março 2017 Entradas de animais no CROAG Entradas de animais no CROAG
Deram entrada 120 animais vivos  (40 capturados na via publica, 44 entregues com solicitação de occisão por motivos justificados e 36 entregues de boa saude) e 38 cadaveres

Fevereiro e Março 2017 Saidas de animais do CROAG Saidas de animais do CROAG Deram saida do CROAG 122 animais, 55 por adopção, 9 por devolução ao detentor ,56 por occisão e 2 por morte natural
Fevereiro e Março 2017 Vistoria a CAMV Vistoria ao abrigo do DL 184/2009 de 11 de Agosto 1 vitoria
Fevereiro e Março 2017 Manutenção dos animais Manutenção dos animais Bem estar animal

A Médica Veterinária Municipal
Vera Ramalho
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
fevereiro e março de 2017 Instalação do arquivo da escola do Crasto para a escola da Covilhã (S. Pedro da Cova) Instalação e ordenação de milhares dedocumentos/processos/livros que foram transferidos. Trabalho em desenvolvimento. Eficácia na pesquisa e disponibilização dosdocumentos.
fevereiro e março de 2017 Registo, higienização e acondicionamento - arquivo (instalações da biblioteca)

Registo, higienização e acondicionamento de 76processos de obras particulares e 210 registos deexpediente diverso (cópias e certidões). Trabalho empermanente atualização. Preservação física, recenseamento edisponibilização imediata dos documentos,quando necessários a título de prova.fevereiro e março de 2017 Pedidos de documentos 179 pedidos internos. Satisfação de necessidades internas e externas, atítulo de prova ou com intuito de investigação .
fevereiro e março de 2017 Conferência e reinstalação de processos de Obras Particulares

Reorganização de processos relativos a loteamentos:confirmação de n.º de processo e cota atribuída,acondicionamento quando necessário, reinstalação,de forma a optimizar o espaço disponível em estante.Foram verificados até ao momento 970 processos.Trabalho em desenvolvimento. Aumenta a eficácia na pesquisa e disponibilizaçãodos documentos, racionaliza o espaço disponível,higieniza o espaço.

ARQUIVO



fevereiro e março de 2017 Conferência e reinstalação de processos de Notariado.
Reorganização de processos relativos a notariadoprivativo: confirmação de n.º de processo e cotaatribuída, acondicionamento quando necessário,reinstalação, de forma a optimizar o espaçodisponível em estante. Foram verificados até aomomento 50 processos. Trabalho emdesenvolvimento. Aumenta a eficácia na pesquisa e disponibilizaçãodos documentos, racionaliza o espaço disponível,higieniza o espaço.

fevereiro e março de 2017 Aplicação do Plano de Classificação para as Autarquias Locais Apoio ao diversos serviços da câmara na aplicação databela de classificação conforme à Macro EstruturaFuncional. Trabalho em desenvolvimento. Transversalidade e interoperabilidade semântica.Promoção de uma única estrutura para classificare organizar a documentação do setor público.
fevereiro e março de 2017

Receção de documentação da Divisão de Proteção Civil e Segurança e do Departamento de Relacionamento com o Cidadão e Modernização Administrativa Receção da documentação, ligação do suporte físicocom o suporte digital e instalação num dos depósitosde arquivo. Preservação física da documentação e eficáciana disponibilização imediata dos documentos.
fevereiro e março de 2017 Atendimento a estudantes e investigadores Apoio a estudantes e investigadores que recorrem ao gabinete, na pesquisa de elementos sobre património cultural. Satisfação das necessidades do público.fevereiro e março de 2017 Projeto "Serras do Porto" Participação nas reuniões do grupo de trabalho,e investigação na área do Património Cultural Disseminação da cultura local.
fevereiro e março de 2017

Visitas guiadas ao edifício dos Paços do Concelho,  à Casa Branca de Gramido, e à Igreja e Estação de Caminhos de Ferro de Rio Tinto Visitas no âmbito do programa "Percursos d'Ouro". Total: 600 alunos no edifício dos Paços do Concelho; 180 na Casa Branca e 80  em Rio Tinto. Divulgação das instituições municipais.

                                                                                                                                        PATRIMÓNIO CULTURAL



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOFEVEREIRO 2 quinta 10h30-12h30 Psiquiatria Comunitária - Gabinete Saúde Gabinete Saúde 20 pessoas2 quinta 21H30 Recital CMG/Academia Costa Cabral 150 pessoas4 sábado 17H00 Recital CMG/ Academia Costa Cabral 135 pessoas4 sábado 21H30 Teatro " O Falecido Menéres" Vai- Avante 241 pessoas9 quinta 10h30-12h3Psiquiatria Comunitária - Gabinete Saúde Gabinete Saúde 25 pessoas11 sábado 21h30 Festival de Teatro do Vai Avante Vai Avante 241 pessoas12 domingo 17h00 Concerto Final - Mensageiro da Árvore CMG + Nova Terra 190 pessoas15 quarta 15h00 às 1Ciclo de cinema de Artes Marciais CMG CED 80 pessoas16 quinta 10h30-12hPsiquiatria Comunitária - Gabinete Saúde Gabinete Saúde 20 pessoas 18 sábado Espetáculo Solidário CPCJ Espetáculo Solidário CPCJ 170 pessoas19 domingo 16H00 Jonatas Eventos evento independente 160 pessoas23 quinta 10h30-12hPsiquiatria Comunitária - Gabinete Saúde Gabinete Saúde 19 pessoas25 sábado 21:45 Concerto Azeitonas CMG 241 pessoas MARÇO2 Quinta 10h30 - 12hPsiquiatria Comunitária - Gabinete SaúdeGabinete Saúde 20 pessoas4 sábado Festival de Teatro do Vai Avante Vai Avante 200 pessoas5 domingo 16h30 Concerto temporada regular OPGB Orquestra Portuguesa de Guitarra230 pessoas9 quinta 10h30-12h3Psiquiatria Comunitária - Gabinete SaúdeGabinete Saúde 19 pessoas

SETOR/SERVIÇO



10 sexta 9h00 - 22h0Conferência III jornadas Energência Pré HBombeiros Gondomar 241 pessoas 11 sábado 9h00 - 22hConferência III jornadas Energência Pré HBombeiros Gondomar 241 pessoas16 quinta 10h30-12hPsiquiatria Comunitária - Gabinete SaúdeGabinete Saúde 20 pessoas17 sexta 21h30 Concerto Paisagens de Som e Paz Ana Maria Pinto e Hugo Maioto97 pessoas18 sábado 18h00 Orquestra de cordas da Academia Costa CMG e OACC 130 pessoas19 domingo 18H00 Orquestra de cordas da Academia Costa CMG e OACC 120 pessoas24 sexta a dia 2 de AbPeça de Teatro dos Inskené "Onde VamoCompanhia de Teatro Inskené70 pessoas média



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Fevereiro e março Agenda Cultural Compilação de informação, acompanhamento e expedição via ctt/envio via digital da Agenda Cultural de Gondomar - meses assinalados 5000 exemplares/mês + versão digitalFevereiro e março Newsletter Cultural Elaboração e divulgação de Newsletter com sugestões/informação cultural Divulgação dos eventos
Fevereiro e março CED2017 - Gondomar Cidade Europeia do Desporto Apoio ao movimento associativo e diversas entidades Divulgação dos eventos
Fevereiro e março Atividades Diversas Apoio a diversas atividades, com trabalho de menor relevância Atividades do Pelouro e de entidade diversasFevereiro Recital de Música de Câmara pelos Alunos AMCC Acompanhamento da produção de material promocional, respetiva divulgação e  distribuição física e digital. Atividade do Pelouro em parceria com a Academia de Música de Costa CabralFevereiro Exposição de Hélder Mendes Acompanhamento da produção de material promocional, respetiva divulgação e  distribuição física e digital Apoio à organização e divulgação do eventoFevereiro Recital de Piano, pelos Alunos AMCC Acompanhamento da produção do material de divulgação. Atividade do Pelouro em parceria com a Academia de Música de Costa Cabral

GABINETE DA CULTURA
Material de Divulgação



Fevereiro Temporada regular de concertos Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins Elaboração de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital Atividade do Pelouro em parceria com a Orquestra Portuguesa de Guitarras e BandolinsFevereiro Concerto pelos Azeitonas Apoio logístico. Elaboração de bilhética. Apoio e divulgação do eventoFevereiro Recital de Música de Câmara pelos Alunos AMCC Elaboração de material de apoio ao evento, de divulgação e respetiva distribuição física e digital Atividade do Pelouro em parceria com a Academia de Música de Costa CabralFevereiro Concurso Cartazes e Contos Valores de Abril, valores da Europa e Cidadania Europeia Elaboração de material de divulgação e respetiva distribuição. Divulgação do evento inserido na programação das comemorações do 25 de AbrilMarço Exposição Silêncios, de Do Carmo Vieira Acompanhamento da produção do material de divulgação. Impressões e divulgação fisíca e digital Atividade do PelouroMarço Colóquio e Exposição "Simplesmente Mulher" Elaboração de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital Apoio à organização pela Associação das Donas de Casa de GondomarMarço Apresentação do Livro "Memórias Habitadas", de Isolina Carvalho Elaboração de material de divulgação e de apoio à exposição e respetiva distribuição física e digital Atividade do PelouroMarço Recital de Música de Câmara pelos Alunos AMCC Acompanhamento da produção de material promocional, respetiva divulgação e  distribuição física e digital. Atividade do Pelouro em parceria com a Academia de Música de Costa CabralMarço Mensageiros da Terra Acompanhamento da produção de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital. Elaboração de bilhética Divulgação do eventoMarço Exposição "A day in the life" pintura de Nazaré Álvares Acompanhamento da produção de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital. Divulgação do evento. Março Recital de Música de Câmara pelos Alunos AMCC Acompanhamento da produção de material promocional, respetiva divulgação e  distribuição física e digital. Atividade do Pelouro em parceria com a Academia de Música de Costa CabralMarço Apresentação do Livro "Lendas do Porto - vol. IV" de Sérgio Jacques e Joel Cleto Elaboração de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital Apoio à ASRCBF Vai AvanteMarço Teatro "Onde vamos morar?", pelo in skené - Grupo de teatro de Amadores de Gondomar Elaboração de bilhética Apoio à peça levada a cena pelos in Skené Cedência de Mobiliário Urbano (Mupis + GT)



fevereiro/março XXVI Festival do Sável da LAMPREIA Cedência de espaços institucionais Apoio Pelouro do Turismofevereiro/março Concerto Placebo Cedência de espaços institucionais Apoio ao Multiusos de Gondomarfevereiro/março Concerto Anselmo Ralph Cedência de espaços institucionais Apoio ao Multiusos de Gondomarfevereiro/março "100 metros" Cedência de espaços institucionais Apoio ao Cinema Portuguêsfevereiro/março Ourindústria'2017 Cedência de espaços institucionais Apoio ao Pelouro do Desenvolvimento Económicofevereiro/março Final Four da Taça de Portugal de Voleibol Masculino Cedência de espaços institucionais Apoio CED 2017-Cidade Europeia do Desporto
fevereiro/março Elaboração de Proposta "Enterro do João" Associação Recreativa Valboense 1ºde Dezembro Apoio ao Movimento Associativo Recreativo e Culturalfevereiro/março Espetáculos/Concertos Diligências para obtenção de Licenças SPA/IGAC Cumprimentos Legais

fevereiro/março Programa de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo Acompanhamento dos dossiers individuais - pagamento de apoios. Atividade do Gabinete - Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo
fevereiro/março Cadastro Municipal do Movimento Associativo Gestão e manutenção Gestão e manutenção da base de dados e inscrição de novas associações
fevereiro/março Expediente geral Tratamento do expediente geral do gabinete Atividades do Gabinete

Atividades do Gabinete



fevereiro/março Material alusivo ao município Oferta de material promocional do município para a entidades diversas  Promoção do Município



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO
11 de fevereiro Apresentação de livro "Sementes de Humanidade" de José Carlos Pereira25 de fevereiro Apresentação de livro "Mina" de Luís Flávio Santos11 de março Apresentação de livro "Memórias Habitadas" de Isolina Carvalho24 de março Apresentação de livro "Lendas do Porto - Vol. VI" de Joel Cleto30 de março Apresentação de livro "Quem Tem Coragem" de José Canita
De 7 a 30 demarço Exposição de artes diversas "O nosso empenho é fazer cada dia melhor" da Associação das Donas de Casa de Gondomar
4 de fevereiro Hora do Conto "Sábados a Contar" "Adivinha quanto eu gosto de ti" de Sam McBratney4 de fevereiro Hora do Conto "Bebéteca" "O Carnaval do Bolinha" de Eric Hill

Promoção do Livro e da Leitura

 Exposições
Serviço Educativo

BIBLIOTECA MUNICIPAL



7 de fevereiro Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 Alto de Soutelo8 de fevereiro "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância das Areias8 de fevereiro "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância de Carreiros8 de fevereiro Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de S. Caetano10 de fevereiro Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Vila Verde10 de fevereiro "Contos Sobre Rodas" Escola EB 1 de Cabanas11 de fevereiro Atelier de Expressão Plástica "O Amor é isto"11 de fevereiro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "Rio 2"15 de fevereiro "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância Ramiolé16 de fevereiro Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de S. Caetano 217 de fevereiro Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 da Arroteia18 de fevereiro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "Academia de Gladiadores"23 de fevereiro "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância da Portelinha 223 de fevereiro "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância de Zebreiros25 de fevereiro Atelier de Expressão Plástica "O Carnaval"25 de fevereiro Hora do Conto "Sábados a Contar" "Adivinha quanto eu gosto de ti" de Sam McBratney



25 de fevereiro Hora do Conto "Bebéteca" "O Carnaval do Bolinha" de Eric Hill4 de março Hora do Conto "Sábados a Contar" "Papá o que é isto" de Christophe Loupy4 de março Hora do Conto "Bebéteca" "Pé de Pai" de Isabel Minhós Martins6 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Aguiar7 de março Visita guiada e hora do conto Centro de Estudos Saber Crescer8 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Carvalhos8 de março "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância de Areja9 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Soutelo10 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Cabanas11 de março Sessão de cinema infantil Exibição do filme "A Bele e o Monstro"14 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de S. Caetano 214 de março Visita guiada e hora do conto Centro de Estudos Saber Crescer15 de março "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância de Vila Verde15 de março "Contos Sobre Rodas" Santa Casa da Misericórdia15 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de S. Caetano 118 de março Atelier Atelier do Dia do Pai



18 de março Sessão de cinema infantil Exibição do filme "O Carrrocel Mágico"21 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Montezelo22 de março "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância de Jancido22 de março "Contos Sobre Rodas" jardim de Infância "Mãos Dadas"23 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Montezelo25 de março Hora do Conto "Sábados a Contar" "Papá o que é isto" de Christophe Loupy25 de março Hora do Conto "Bebéteca" "Pé de Pai" de Isabel Minhós Martins29 de março "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância Castro Baguim29 de março "Contos Sobre Rodas" Jardim de Infância de Santa Eulália30 de março Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Sante
fevereiro, março Reunião CPCJ de Gondomarfevereiro, março Reunião Núcleo Local de Inserçao4 de fevereiro Colóquio Grupo Columbófilo de Gondomar7 de março Colóquio "Simplesmente Mullher" pela Associação das Donas de Casa23 de março Encontro Grupo de Psquiatria Comunitária

Cedências de espaços da Biblioteca a outros serviços/entidades



24 de março Apresentação de Livro "Aumentador de Asas" de Sónia Fernandes28 de março Assembleia Assembleia Geral da FCCG29 de março Encontro Conversas de Fim de tarde:"Cuidador Informal/ Familiar de doente em Saúde Mental"30 de março Encontro Grupo de Psquiatria Comunitária31 de março Conferência Conversas com Saúde "Alimentação saudável e segura para Idosos"
fevereiro Serviços da Biblioteca Total de Entradas/Utilizaçõesmarço Serviços da Biblioteca Total de Entradas/Utilizações
fevereiro Empréstimo Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)março Empréstimo Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)
fevereiro Renov. e devol. BMG março Renov. e devol. BMG
fevereiro, março Empréstimo PC's Todas as secções

Entrada de Público
Serviço de Empréstimo 

Renovações e Devoluções
Utilização de PC's



fevereiro, março Todos os serviços Novas inscriçõesDe 2005 a janeiro de 2017 Todos os serviços Número total de inscrições
De 2005 a 2017 CD-AudioDe 2005 a 2017 CD-Rom / DVD RomDe 2005 a 2017 DVD MusicalDe 2005 a 2017 DVD -VídeoDe 2005 a 2017 MonografiasDe 2005 a 2017 PeriódicosTodas as categorias

O/A responsável

Fundo documental da Biblioteca
Utilizadores Inscritos



IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
N.º estimado de participantes: 70N.º estimado de participantes: 25N.º estimado de participantes: 40N.º estimado de participantes: 40N.º estimado de participantes: 80
N.º estimado de visitantes: 250
Nº. estimado de participantes: 4Nº. estimado de participantes: 50



Nº. estimado de participantes: 25Nº. estimado de participantes: 12Nº. estimado de participantes: 13Nº. estimado de participantes: 25Nº. estimado de participantes: 37Nº. estimado de participantes: 43Nº. estimado de participantes: 14Nº. estimado de participantes: 11Nº. estimado de participantes: 22Nº. estimado de participantes: 40Nº. estimado de participantes: 28Nº. estimado de participantes: 9Nº. estimado de participantes: 50Nº. estimado de participantes: 25Nº. estimado de participantes: 8Nº. estimado de participantes: 6



Nº. estimado de participantes: 50Nº. estimado de participantes: 4Nº. estimado de participantes: 50Nº. estimado de participantes:  19Nº. estimado de participantes: 20Nº. estimado de participantes: 29Nº. estimado de participantes: 15Nº. estimado de participantes: 25Nº. estimado de participantes: 25Nº. estimado de participantes: 8Nº. estimado de participantes: 36Nº. estimado de participantes: 15Nº. estimado de participantes: 50Nº. estimado de participantes: 35Nº. estimado de participantes: 35Nº. estimado de participantes: 10



Nº. estimado de participantes: 5Nº. estimado de participantes: 35Nº. estimado de participantes: 50Nº. estimado de participantes: 70Nº. estimado de participantes: 46Nº. estimado de participantes: 5Nº. estimado de participantes: 6Nº. estimado de participantes: 17Nº. estimado de participantes: 70Nº. estimado de participantes: 26
N.º estimado de participantes: 30N.º estimado de participantes: 30N.º estimado de participantes: 40N.º estimado de participantes: 60N.º estimado de participantes: 15



N.º estimado de participantes: 40N.º estimado de participantes: 30N.º estimado de participantes: 49N.º estimado de participantes: 15N.º estimado de participantes: 70
N.º de utilizadores:  3.358N.º de utilizadores:  4.496
N.º de empréstimos: 666N.º de empréstimos: 805
N.º total: 1.576N.º total: 1.923
 N.º de empréstimos: 1867



Total de empréstimos: 3.338
N.º de novos utilizadores:80N.º  total de utilizadores: 7.331
Total: 1.578Total: 56Total: 83Total: 2.329Total: 36.407Total: 132Total do fundo documental: 40.585



05	de	Fevereiro Temporada	Regular	de	Concertos	OPGB		 Concerto numero	desconhecido
12	de	Fevereiro Musica	com	Bebés	&	Papas Concerto 60	pessoas17	a	17	Fevereiro Apoio	Turismo	Audiovisuais Apresentação	 numero	desconhecido26	de	Fevereiro Musica	de	Câmara	Recital	alunos	A.M.C.C. Concerto 40	pessoas28	de	Janeiro	a	26	de	fevereiro Arte	Contemporânea	na	Casa	Branca	de	Gramido Exposição 500	pessoas4	de	Março	a	10	de	Abril Silêncios	"Carmo	Vieira" Exposição 370	pessoas11	de	Março	 Recital	Música	de	Câmara	A.M.C.C. Concerto 45	pessoas12	de	Março Musica	com	Bebés	&	Papas Concerto 60	pessoas29	de	Março Assembleia	Geral	CCD	trabalhadores	CMG Reunião 40	pessoas

Divisão	da	Cultura/Apoios	Exterior
Divisão	da	Cultura/Casa	Branca	de	Gramido



      
 

 

 DPCS   
 

Divisão de Proteção Civil e Segurança 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 POLÍCIA MUNICIPAL PERÍODO SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

FEVEREIRO E MARÇO 2017 

Fiscalização de trânsito Fazer cumprir as normas do Código da Estrada e Regulamento de Sinalização de trânsito 187 Autos de C.O. 
Pagamentos de Contraordenações As receitas provenientes dos autos de CO a nível do Código da Estrada 2.007,00 € 

Fiscalização Via pública Verificação da venda ambulante, publicidade, obras e ocupação da via pública no Município  2 Autos de Notícia publicidade Fiscalização de outras normas legais/regulamentares Fiscalização de Estabelecimentos, Medidas Cautelares e Ambiente 4 Autos de Notícia Notificações / Comunicações Realização de notificações ou convocatórias de natureza administrativa 65 Recebidos 63 Cumpridos Ambiente Viaturas em manifesto estado de abandono  14 Participações 26 Processos de remoção Outras situações Colaboração com diversas Entidades e Departamentos desta Edilidade 22 Situações registadas Participações diversas 44 Situações Participadas Eventos A Polícia Municipal esteve presente e colaborou em eventos realizados neste Município  26 Eventos 
Ocorrências registadas Diariamente é efetuado o registo de serviço realizado pelos Agentes da Polícia Municipal 560 

Expediente Ofícios 207 Pesquisas à CRA - Conservatória do Registo Automóvel 275  Criação de Processos no MGD 146 
  



      
 

 

 DPCS   
 

Divisão de Proteção Civil e Segurança 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL PERÍODO SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO                    FEVEREIRO E  MARÇO 2017                      

 Ocorrências      Ocorrências 

Incêndios urbanos: apoio na análise de estrutura e necessidade de alojamento 0 Incêndios Incêndios rurais: apoio no posicionamento de meio e comportamento de fogo 1 Incêndios Árvores de risco: avaliação do risco 16 Processos Desabamento de estruturas e queda de elementos de construção: avaliação do risco 14 Processos Movimentos de massa: avaliação do risco 1 Processo Cheias/Inundações/ventos: apoio na reposição da normalidade 1 Ocorrência Queda de estruturas para a via pública: apoio na reposição da normalidade 4 Ocorrências 
Prevenção a atividades humanas Patrulhamento/Vigilância 53 Patrulhamentos Sinalização 1 Limpezas/Sinalização Animais (Vespas) 27 Processos  Estados de ALERTA/SIOPS Aviso à população e estados de alerta especial  3 Avisos – Precipitação/Vento 

Planos Operacionais 

POM 2017 Elaboração PPI Nº 2/2016 Incêndios Florestais Triangulação e ataque musculado às ocorrências de incêndio PPI Nº 2/2014 Condições Meteorológicas Adversas Gestão da interação entre agentes de proteção civil PLANOP Nº 1/2017  CED - Trail da Filigrana   Relatório 06FEV17 PLANOP Nº 2/2017  CED – V Trail de Santa Iria  Execução 050700FEV17/051730FEV16 Relatório 22FEV17 PLANOP Nº 3/2017 (CED) CAMPEONATO NACIONAL DE FUNDO - REMO Elaboração PLANOP Nº 3/2017 (CED) CAMPEONATO NACIONAL FUNDO CANOAGEM Elaboração PLANOP Nº 3/2017 (CED) TAÇA PORTUGAL TRIPULAÇÕES - CANOAGEM Elaboração 



      
 

 

 DPCS   
 

Divisão de Proteção Civil e Segurança 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO E MARÇO DE 2017                         FEVEREIRO E MARÇO 2017           

Medidas de autoproteção em edificado  Avaliação e preparação das medidas para o Agrupamento de Escolas Julio Dinis 9 Edifícios 
Reuniões Planeamento 

Campeonato Nacional de Fundo - Remo  1 Reunião Campeonato Nacional Fundo - Canoagem  1 Reunião Campeonato Nacional de Fundo - Remo 1 Reunião Semana da Proteção Civil 2017 Exposição Itinerante de APC 1 Reunião 
Formação Protocolos de Estágio Curricular com ao ISCIA 2 Estagiários 

7º Se i ário Cheias e I u dações  2 Participantes 
Ações de sensibilização Comemorações do Dia Internacional de Proteção Civil 

Se a a da Proteção Civil 7  
Exposição Itinerante: 
 19 Agentes de proteção civil  
 3100 Participantes  Ações de Sensibilização: 

 370 Participantes  Congresso: 
 600 Participantes 

Projetos Conjuntos 
Escola Superior Agrária de Coimbra Departamento de Recursos Florestais Apoio para execução de fogo controlado PROF AMP e EDM Programa Regional de Ordenamento Florestal 3 Reuniões institucionais Parque Serras do Porto Intermunicipal: Gondomar/Valongo/Paredes 2 Reuniões institucionais Projeto Natureza e Tradições Municipal: GEE/Turismo/Cultura/SMPC 1 Reunião entre Serviços CED – Trilhos Pedestres Municipal: Turismo/SMP Marcação dos trilhos: Midões – Covelo/Foz do Sousa Carqueja - Melres  O Chefe de Divisão de Proteção Civil e Segurança   _________________________________________ (Dr. Artur Teixeira)    

ARTUR MANUEL GONÇALVES MAGALHÃES TEIXEIRA 
2017.04.03 11:54:17 +01'00'















      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Brigadas Fixas                 



Inicio Fim12-12-2016 30-03-2017 Rua Paredes Novas Jovim Muro de suporte e vedação05-01-2017 23-01-2017 Rua Fonte de Linhar Baguim do Monte Cedência de material à junta de freguesia06-01-2017 06-01-2017 Jardim Infância de Atães Foz Sousa Reparação das paredes
09-01-2017 20-02-2017 Associação Estrela de Silveirinhos e Rua Pedro IV S. P. Cova Arranjo da rua
09-01-2017 23-01-2017 Avenida Multiusos S. Cosme Cedência de material à união de freguesias12-01-2017 12-01-2017 Rua Praia das Arribadas S. Cosme Rematar passeios

SETOR DAS BRIGADAS FIXASPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



20-01-2017 20-01-2017 Parque da Cal S. Cosme Cobertura do espaço de armazenamento dos equipamentos seletiva27-01-2017 27-01-2017 Rua das Oliveiras S. Cosme Cedência de material à união de freguesias02-02-2017 02-02-2017 Biblioteca Municipal S. Cosme Assentamento de guias02-02-2017 02-02-2017 Parque da Cal S. Cosme Transporte de bancos para a J.F.
22-02-2017 22-02-2017 Rua da Conchadas Covelo Fornecimento de material à junta de freguesia, construção de vedação e execução de passeio



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Calceteiros                 



Inicio Fim
02-12-2016 18-01-2017 Diversos Arruamentos Rio Tinto           Baguim             S. Cosme Levantamento reposição calçada em 80 m2 (tapa-buracos)
03-01-2017 31-01-2017 Diversos Arruamentos Foz do Sousa      Covelo Reparação de pavimentos a cubos, a cargo da união de freguesias (mês de janeiro)
13-12-2016 12-01-2017 Rua S. Miguel e diversos Arruamentos de Rio Tinto S. Cosme             Rio Tinto Levantamento reposição calçada em 344 m2, execução calçada em 222 m2
16-01-2017 19-01-2017 Rua Pintor Júlio Resende Valbom Levantamento reposição calçada em 104 m2, acentamento de 17 ml de guias20-01-2017 24-01-2017 Rua do Matadouro Fânzeres Levantamento reposição calçada em 97 m2

Calceteiros PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



01-02-2017 24-02-2017 Diversos Arruamentos Foz do Sousa      Covelo Reparação de pavimentos a cubos, a cargo da união de freguesias (mês de fevereiro)
03-02-2017 03-02-2017 Rua D. Afonso Henriques - Areosa Rio Tinto Reposição de micro-cubo em 5m2
09-02-2017 09-02-2017 Parque Operacional Fânzeres Reposição em 20 m2 de calçada16-02-2017 17-02-2017 Rua Oliveiras       Rua dos Lagos S. Cosme        Jovim Execução de caixa e calçada em 25 m2, levantamento reposição calçada em 38 m220-02-2017 23-02-2017 Ponte Velha de Ferreirinha Foz do Sousa Levantamento e reposição de calçada em 85 m2
25-01-2017 16-02-2017 Rua dos Netos Jovim Levantamento reposição calçada em 166 m2, execução calçada em 292 m2 (Reg. 37219/16)
01-03-2017 07-03-2017 Rua Frei Manuel de Stª Inês                   Rua do Repelão Baguim    Fânzeres Levantamento reposição calçada em 123 m2, (Reg. 36304/16)
08-03-2017 10-03-2017 Rua S. Tomé Rio Tinto Levantamento e reposição calçada em 62 m2, acentamento de 13 ml de guias



13-03-2017 20-03-2017 Rua de S. Jorge - Zebreiros Foz do Sousa Execução de calçada em 113 m2, levantamento e reposição calçada em 35 m221-03-2017 22-03-2017 Rua Amália Rodrigues S. Cosme Levantamento reposição calçada em 25 m2, execução calçada em 27 m223-03-2017 23-03-2017 Rua S. Jumil, jt nº 340 S. Cosme Execução de caixa e calçada em 28 m224-03-2017 24-03-2017 Escola Básica 1º Ciclo de S. Caetano Rio Tinto Reposição de calçada em 4 m2
24-03-2017 24-03-2017 Parque Operacional Fânzeres Execução de caixa e calçada em 15m201-03-2017 31-03-2017 Diversos Arruamentos Foz do Sousa      Covelo Reparação de pavimentos a cubos, a cargo da união de freguesias (mês de março)



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Asfaltadores                 



Inicio Fim06-12-2016 19-01-2017 Rua Fonte da Couta S. Pedro da Cova Execução de meia cana em 100 ml e regularização do pavimento

06-12-2016 31-01-2017 Tapa Buracos mês de Janeiro Diversas Foram efectuados 107 m2 de pavimento a tapete betuminoso e reparação de pavimento em 21m2, limpeza de terras e sarjetas

Rua Nossa Senhora do Rosário, Rua dos Carregais, Rua Chefe Sabino, Travessa da Liberdade, Rua Almeida Garrett e Estrada D. Miguel (S. Cosme); Rua de Montezelo e Rua Dr. Américo Jazelino D. Costa (Fânzeres); Rua Centro Republicano P. Correia, parque estacionamento de Gramido e Rua da Chieira (Valbom); Praça da Estação, Rua da Feira, Rua D. Afonso Henriques, Rua da Restauração, Rua das Oliveira, Rua Dr. Oliveira Lobo, Rua de Medancelhe, Rua das Catrinas, Rua das Arroteias, Rua de Esteves, Rua da Ponte e Rua de Rebordãos (Rio Tinto); Rua da Bulha (Jovim); Rua Combatente Rolando Santos Pinto (Covelo); Rua das Borralhinhas e Rua Fonte da Couta (S. Pedro da Cova); Rua do Rio Ferreira (Foz do Sousa)
09-01-2017 11-01-2017 Parque da Cal S. Cosme Drenagem de águas pluviais em 6 ml

SETOR DA BRIGADA DO ASFALTOPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



01-02-2017 24-02-2017 Tapa Buracos mês de Fevereiro Diversas Foram efectuados 530 m2 de reparação em pavimento betuminoso, fazer caixa, limpeza de terras e sarjetas

Av. D. João I, Rua da Restauração, Rua das Catrinas e Rua de Esteves(Rio Tinto); Rua D. António Castro Meireles e Rua Dr. Manuel Casal (Baguim), Estrada D. Miguel e rua lateral a esta, Rua das Mimosas (Fânzeres / S. Pedro da Cova) Av. Oliveira Martins, Rua 25 Abril, Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua do Taralhão (S. Cosme); Travessa Júlio Dinis, Avenida Gen. Humberto Delgado Avenida da Carvalha, Rua do Repelão, Rua de Montezelo, Rua de Cabanas, Rua Camilo Castelo Branco e Rua das Alminhas (Fânzeres); Rua Centro Republicano P. Correia, Rua Vasco da Gama e Rua Pinheiro d' Aquém (Valbom)Foram efectuados 92 m2 de pavimento a tapete betuminoso, limpeza de terras e sarjetas 
Polis Gramido - Furar muro em betão para meter tubo corrugado de 400

28-03-2017 03-04-2017 Rua Frei Manuel Santa Inês Baguim do Monte Reparação de pavimento em tout-venant em 600 m2 - MGD 8690

01-03-2017 29-03-2017 Tapa Buracos mês de Março Diversas
Rua de Esteves, Rua de Sistelo, Rua Dr. António Macedo, Rua António Costa Viseu, Rua Infante D. Henrique, Rua Arroteias, Rua Dr. Oliveira Lobo e Rua da Campaínha (Rio Tinto); Rua do Paço e Rua Presa do Cano (Baguim); Travessa dos Carregais, Rua Amália Rodrigues, Avenida Gen. Humberto Delgado, Travessa 25 de Abril, Rua Zeca Afonso, Rua de Santo André, parque da Cal e Rua prof. Egas Moniz (S. Cosme); Rua Eduardo Castro Gandra (S. Pedro da Cova) Rua da Giesta (Valbom); Rua das Cruzes (Fânzeres), POLIS (Valbom)



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Drenagem de Águas Pluviais                 



Inicio Fim
04-01-2017 27-01-2017 Rua Centro Republicano Pádua Correia, nº 302 Valbom Drenagem de águas pluviais Reparação de coletores de águas pluviais
15-12-2016 20-01-2017 Rua Douro à Vista, nº 54 (Urbanização Encosta-do-Douro) S. Cosme Drenagem de águas pluviais Reparação de coletores de águas pluviais
09-11-2016 30-01-2017 Rua de Montezêlo, jt. ao Início da Rua das Regadas Fânzeres Drenagem de águas pluviais Reparação de coletores de águas pluviais

Drenagem de Águas PluviaisPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



05-12-2016 30-01-2017 Rua Quinta das Borralhinhas, jt. aos armazéns dos Lotes 4 e 5 S. Pedro da Cova Cedência de materiais Reparação de coletores de águas pluviais
31-01-2017 31-01-2017 Rua Almada Negreiros, fr. ao nº 80 S. Cosme Reconstruir caixa de águas pluviais Reparação de caixa de águas pluviais
01-02-2017 01-02-2017 Rua Dr Severiano (jt à Drogaria) Fânzeres Substituição de tampão de caixa águas pluviais Reparações
03-02-2017 03-02-2017 Rua da Guiné Rio Tinto Substituição e levantamento de tampas Reparações
08-02-2017 08-02-2017 Rua do Taralhão S. Cosme Reconstruir muro e meia cana para águas pluviais
17-02-2017 17-02-2017 Rotunda da Carvalha Fânzeres Desobstruir tubo de 200mm (Reg. 2654/17) Reparação de coletores de águas pluviais
30-01-2017 22-02-2017 Rua Pintor Júlio Resende Valbom Drenagem de águas pluviais (Reg. 22227/16) Reparação de coletores de águas pluviais
24-02-2017 24-02-2017 Trvª D. Pedro IV S. Pedro da Cova Cedência de materiais (Reg. 6267/17)



24-02-2017 24-02-2017 Rua Afonso Albuquerque (jt. à baixa da Ponte) Rio Tinto Cedência de materiais
20-02-2017 07-03-2017 Rua S. Jumil, nº 340 S. Cosme Drenagem de águas pluviais Reparação de coletores de águas pluviais
06-03-2017 15-03-2017 Rua Amália Rodrigues, nº 131 S. Cosme Drenagem de águas pluviais Reparação de coletores de águas pluviais
13-03-2017 16-03-2017 Avª D. João I, nº 723 Rio Tinto Colocação de caleiras
20-03-2017 22-03-2017 Rua das Quintas Foz do Sousa Drenagem de águas pluviais Reparação de coletores de águas pluviais
24-03-2017 24-03-2017 Trª João Vieira Rio Tinto Cedência de materiais
27-03-2017 27-03-2017 Rua Srª da Livração, nº 950 Foz do Sousa Cedência de materiais
27-03-2017 27-03-2017 Rua das Quintas, nº 14 Rio Tinto Cedência de materiais



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Canalizadores                 



Inicio Fim
12-01-2017 12-01-2017 Escola E B 1 da Covilhã S. Pedro da Cova Desmontagem de bancas
27-01-2017 27-01-2017 Escola EB 2 e 3 Rio Tinto Reparação de sanitários
30-01-2017 30-01-2017 Pavilhão Multiusos S. Cosme Desentupimento de chuveiros
26-01-2017 01-02-2017 Escola EB 1 de S. Caetano, nº 2 Rio Tinto Fazer caixa contador de água

CanalizadoresPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



18-01-2017 21-02-2017 Parque Operacional Fânzeres Colocação de tubos de ventilação
03-02-2017 03-02-2017 Escola EB 1 Pinheiro d' Além Valbom Reparação de fugas de água
14-02-2017 20-02-2017 Casa Branca de Gramido Valbom Ligação de pontos de água e saneamento
23-02-2017 23-02-2017 Rua Paredes Novas Jovim Mudar contador de água
23-02-2017 24-02-2017 Pavilhão Municipal S. Cosme Reparação de fuga de água
24-02-2017 03-03-2017 Parque da Serralharia S. Cosme Ligação de água dos balneários
06-03-2017 06-03-2017 Escola E B 1 de S. Caetano, nº 2 Rio Tinto Desmontagem de bancas
07-03-2017 07-03-2017 Escola E B 1 da Ponte Rio Tinto Ligação de bancas e saneamento



10-03-2017 10-03-2017 EB/JI de Pinheiro d' Além Valbom Desentupimento de saneamento



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Carpinteiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inicio Fim
03-01-2017 26-01-2017 Serviços oficina (Mês de Janeiro) Fânzeres

Reparação de portas, colocação de prateleiras, reparação de mobiliário do património municipal, reparação de estrados, corte de madeiras para outros setores, corte de placas e reparação de cadeiras04-01-2017 20-01-2017 Parque da Serralharia S. Cosme Reparação de tetos e portas
05-01-2017 05-01-2017 Biblioteca S. Cosme Reparação de balcão e portas

CarpinteirosPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



09-01-2017 24-01-2017 Serviços diversos de apoio a eventos Diversas Levantamento e entregas de mobiliário em vários locais, entrega e levantamento de alcatifa, barreiras e cadeiras. Colocação e retirada de lonas 
10-01-2017 23-01-2017 Praça Luís de Camões (Balcão Único) e outros S. Cosme Levantar e depósito de materiais retirados da loja antiga e transporte para armazém. Entrega de materiais para diversos locais do património municipal
17-01-2017 18-01-2017 Pavilhão da Escola Secundária de Rio Tinto Rio Tinto Reparação de portas
20-01-2017 20-01-2017 Passadiço de Gramido Valbom Reparação de tábuas e vigas
25-01-2017 26-01-2017 Quinta do Sol            Gold Park Valbom                       S. Cosme Desmontagem de parque infantil da Quinta do Sol, desmontagem de várias peças no Gold Park
27-01-2017 27-01-2017 Casa Branca Gramido Valbom Colocação de tribuna



27-01-2017 27-01-2017 Escola Bela Vista Fânzeres Colocação de quadros

03-01-2017 15-02-2017 Serviços diversos de apoio ao património municipal e educação Diversas
Levantamento e entrega de material escolar, entrega e levantamento de barreiras, retirada de material dos parque infantis, apoio a eventos promovidos pela CMG na Casa Branca de Gramido, Multiusos e casas de juventude. Transporte de equipamento de ourives, colocação de biombos 

01-02-2017 24-02-2017 Montagem e desmontagem de palcos (Mês Fevereiro)
S. Pedro da Cova          S. Cosme            Valbom                Baguim do Monte Apoio a eventos

03-02-2017 21-02-2017 Serviços oficina (Mês Fevereiro) Fânzeres Corte de madeira, execução de aros e portas, execução de estacas, reparação de cadeiras, corte de tutores, colocação de canhão em porta
13-02-2017 22-02-2017 Passadiço de Gramido / Eventos festa do sável e lampreia Valbom Reparações passadiço / apoio a eventos



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Pintores                 



Inicio Fim
29-09-2016 29-09-2016 Piscinas Municipais S.Cosme Fornecimento de material à Junta de Freguesia
19-12-2016 11-01-2017 Praça Luís de Camões S.Cosme Pintura de 260 m2 de paredes, muros e 175ml de grades, colocação de vidros
03-01-2017 07-03-2017 Serralharia S.Cosme Demolir paredes madeira, assentamento de tijolo, isolamento de tectos e paredes, pintura de grades metálicas
11-01-2017 13-01-2017 Pavilhão Multiusos S.Cosme Execução de tampo para a mesa em vidro e colocação de vidro na porta
31-01-2017 31-01-2017 Centro Paroquial e Social Valbom Cedência de material 

SETOR DOS PINTORESPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Eletricistas                 



Inicio Fim
04-11-2016 30-11-2016 Diversos setores da CMG Diversas

Leitura de contadores, montagens elétricas para eventos do natal no Monte Crasto, baixada para pista de gelo, avaria de luz no wc do Mercado de Rio Tinto, mudança de postes, reparação da iluminação pública no cemitério de Melres e outros.16-11-2016 29-11-2016 Escolas e Infantários Rio Tinto, Fânzeres Substituição de candeeiros e limpeza da escola
25-11-2016 27-12-2016 Pavilhões Municipais Valbom, S. P. Cova, Baguim do Monte, Fânzeres e Medas Reparações elétricas

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
SETOR DOS ELETRICISTAS

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



02-12-2016 21-12-2016 Diversos setores da CMG Diversas Reparação de avarias e colocação de báculo de semáforo
22-12-2016 26-12-2016 Piscinas Municipais Valbom, S. P. Cova, Baguim do Monte, Fânzeres e Medas Reparação de avaria na nave da piscina
03-01-2017 26-01-2017 Pavilhões Municipais Várias Reparação da iluminação, manutenção do evento no Multiusos, desmontagem de material no complexo desportivo04-01-2017 31-01-2017 Escolas e Infantários Valbom, Covelo, Rio Tinto e Jovim Retirar extensões, colocação de lâmpadas e reatâncias e reparação de projetores
05-01-2017 31-01,2017 Diversos setores da CMG Várias

Reparações no campo de jogos do Gens, auditório, leitura de contadores, instalação de cabo de rede, reparação de poste de iluminação pública, reparação de avaria no parque da Cal, mudança de lâmpadas na Casa Branca
06-01-2017 22-02-2017 Pavilhões Municipais Baguim do Monte, Medas, Jovim e Lomba Reparações de avarias



10-01-2017 04-03-2017 Diversos setores da CMG Várias
Reparações da iluminação e mudança de lâmpadas no Souto, Parque da cantina, desmontagem de semáforo, leitura de contadores, reparação da iluminação na Alameda do PER Mineiro, Monte S. Pedro, colocação de tampas provisórias nos postes da IP, reparação da iluminação na Praceta no Bairro Mineiro, na casa da juventude em S.Cosme27-01-2017 31-01-2017 Piscinas Municipais S.Cosme Retirar armaduras e  reparação da iluminação

09-02-2017 01-03-2017 Pavilhão Multiusos S.Cosme Retirar quadro, apoio ao evento, reparação de avarias
09-02-2017 20-02-2017 Festa do savél e da lampreia Valbom Montagem e desmontagem de quadros e projetores16-02-2017 01-03-2017 Escolas e centros escolares Baguim do Monte Reparação de avarias
20-02-2017 24-02-2017 Parque Operacional - Balneários Fânzeres Montagem de instalação elétrica nos balneários



      
 

 

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Serralheiros                 



Inicio Fim08-01-2016 06-01-2017 Serviço de Oficina - Multiusos S. Cosme Execução de 4 carrinhos de apoio para transportar objetos
02-01-2017 02-01-2017 Serviço de Oficina Proteção Civil S. Cosme Execução de garras para subir árvores
04-01-2017 04-01-2017 Rua do Juncal Foz Sousa Reparações de portões05-01-2017 20-01-2017 Rua do Rio - Triana Rio Tinto Execução de corrimão guarda-corpos09-01-2017 09-01-2017 Multiusos S. Cosme Retirar railes09-01-2017 09-01-2017 Ribeira de Abade Valbom Reparação de porta do contador de água e colocação de fechadura09-01-2017 11-01-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Execução de 2 mesas para a biblioteca10-01-2017 10-01-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Execução de estrutura em ferro para colocação de caixote de madeira10-01-2017 10-01-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Soldar grades no jardim infância junto ao C.H. Monte Crasto frente ao nº 194

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO
SETOR DOS SERRALHEIROSPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



12-01-2017 13-01-2017 Avenida Multiusos S. Cosme Desmontagem dos paineís publicitários (imputado a terceiros)17-01-2017 17-01-2017 Arquivo do Tribunal S. Cosme Reparação dos portões da entrada principal19-01-2017 19-01-2017 Escola Júlio Dinis S. Cosme Colocar cordas nos mastros das bandeiras23-01-2017 23-01-2017 Pavilhão da Escola Baguim do Monte Reparação de uma porta de lagarta24-01-2017 24-01-2017 Serviço de Oficina - Travessa Nun' Alvares S. Cosme Reparação de poste25-01-2017 25-01-2017 Escola Monte da Burra Rio Tinto Reparação de portas26-01-2017 02-02-2017 Piscinas Municipais S. Cosme Colocação de armações da estrutura de balizas27-01-2017 27-01-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Reparação do taipal do camião 10-20-GN30-01-2017 30-01-2017 Parque da Cal S. Cosme Desmontar rampa de skate31-01-2017 31-01-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Reparação de betoneira01-02-2017 01-02-2017 Pavilhão Multiusos S. Cosme Colocação de escada no 2º piso02-02-2017 02-02-2017 Parque da Cal -Armazém S. Cosme Reparação da vedação02-02-2017 02-02-2017 Feira da Bela Vista Fânzeres Reparação de portas do WC03-02-2017 06-02-2017 Parque Tecnológico S. Cosme Reparação de portas03-02-2017 03-02-2017 Feira Municipal S. Cosme Cortar vigas de painel publicitário



06-02-2017 06-02-2017 Parque Nascente Rio Tinto Reparação de semáforo06-02-2017 08-02-2017 Pavilhão Municipal Fânzeres Retirar e transportar cadeiras das bancadas08-02-2017 08-02-2017 Estrada D. Miguel, junto à rotunda da estrada nacional Baguim do Monte Retirar painel publicitário
09-02-2017 09-02-2017 Pavilhão da Escola Marques Leitão Valbom Reparação da porta da entrada09-02-2017 09-02-2017 Piscinas Municipais Rio Tinto Reparação de uma porta de alumínio
09-02-2017 09-02-2017 Casa Branca de Gramido - Festa do Sável e Lampreia Valbom Execução de armário de eletricidade e quatro espetos
10-02-2017 10-02-2017 Santa Casa da Misericórdia Vera Cruz S. Cosme Retirar painel publicitário10-02-2017 10-02-2017 Goldpark S. Cosme Reparação de portas de acesso à área de geotérmica (central incêndios)10-02-2017 13-02-2017 Casa Branca de Gramido- Festa do Sável e Lampreia Valbom Reparação de postes e portas
14-02-2017 14-02-2017 Serviço de Oficina - Piscina Municipal S. Cosme Reparação de Torniquetes de acesso à piscina14-02-2017 14-02-217 Escola Júlio Dinis S. Cosme Reparação de balizas
14-02-2017 24-02-2017 Antigas Instalações da Metrologia Fânzeres Execução e colocação de portões
15-02-2017 15-02-2017 Centro Cultural Rio Tinto Reparação de janelas



15-02-2017 15-02-2017 Ribeira de Abade Valbom Reparação da porta do quadro elétrico junto aos sanitários16-02-2017 16-02-2017 Casa Branca de Gramido - Festa do Sável e Lampreia Valbom Reparação dos exaustores e colocação na tenda da festa do sável e lampreia17-02-2017 17-02-2017 Piscinas Municipais Rio Tinto Reparação de porta da entrada23-02-2017 24-02-2017 Pavilhão Municipal Baguim do Monte Reparação de uma grade e porta da entrada01-03-2017 03-03-2017 Refeitório Municipal S. Cosme Soldar armação do tecto do refeitório02-03-2017 02-03-2017 Feira da Bela Vista Fânzeres Reparação da fechadura dos WC02-03-2017 02-03-2017 Antiga Escola da Covilhã S.P.Cova Reparação do portão da entrada
06-03-2017 06-03-2017 Escola de S. Caetano Rio Tinto Desmontar acessórios da cozinha da Escola de S. Caetano, retirar extintores e colocar na Escola da Ponte06-03-2017 08-03-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Execução de 20 sachos07-03-2017 07-03-2017 Escola da Ponte Rio Tinto Vedação da escola08-03-2017 09-03-2017 Piscinas Municipais S. Cosme Cortar 40 chapas zincor para suportar tubos das águas10-03-2017 10-03-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Execução de 2 estruturas em tubo para o setor do turismo14-03-2017 15-03-2017 Serviço de Oficina - Ribeira de Abade S.Cosme/ Valbom Execução e colocação das abraçadeiras14-03-2017 14-03-2017 Mercado Municipal Rio Tinto Reparação do pavimeno15-03-2017 15-03-2017 Serviço de Oficina - Divisão do Ambiente S. Cosme Reparação de uma caixa



16-03-2017 20-03-2017 Escola do Paço S. Cosme Execução de gradeamento e colocação20-03-2017 20-03-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Arranjo de pranchas de carregar máquina de cortar tapete22-03-2017 24-03-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Execução e colocação de estrutura para aplicação de placa inaugural23-03-2017 24-03-2017 Escola da Bela Vista Fânzeres Colocação de porta no contador do gás23-03-2017 23-03-2017 Jardim Infância da Quinta do Sol Valbom Reparação das portas dos contadores da água, luz e gás24-03-2017 28-03-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Execução de ganchos27-03-2017 27-03-2017 Escola de S.P.Cova S. Pedro da Cova Reparação de uma fechadura e aloquete na cantina 27-03-2017 27-03-2017 Escola de Beloí S. Pedro da Cova Colocação de aloquete e cadeado no portão28-03-2017 29-03-2017 Escola EB 1 Cimo de Vila Melres Colocação de apoios para projetores30-03-2017 30-03-2017 Serviço de Oficina S. Cosme Placa da área de serviço de autocaravanas31-03-2017 31-03-2017 Ribeira de Abade Valbom Soldar porta do quadro elétrico dos sanitários

























PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADORelatório de atividades Realização e envio de relatório de atividades referente aos meses de fevereiro e março (2017). Prestação de contas.
Planificação dos meses de fevereiro e março de 2017, para o GG

Reuniões de trabalho com vista à planificação de agenda do GG, dos meses de fevereiro e março do ano de 2017. Acompanhamento, apreciação e avaliação e organização de solicitações recepecionadas, partilhar ideias e energias, para coordenar actividades, com vista ao sucesso das mesmas. Dinamização do GG.

 Campanha de Natal Planeamento e organização logística para a realização do sorteio final  da Campanha de Natal.                                                                       Entrega de prémios.                                                                                     Contabilização  de prémios  entregues e sobrantes e respectivo arquivo.
Revitalizar o comércio do Concelho, mobilizando os comerciantes e estimulando hábitos de consumo locais, fidelizar o público e criar novos laços entre empresa e cliente, contribuir para a dinamização e prosperidade do tecido empresarial do Concelho.

Expo  Reuniões preparatórias com a finalidade de utilização do Pavilhão Multiusos para a realização da Expo Gondomar 2017.                           Contactos com empresários do Município relativos à manifestação de Interesse  de participação na Expo Gondomar 2017.                                                                                Atendimento e informações à cerca da mesma.                                                                 
Realização de uma exposição de actividades económicas.

Divisão de Desenvolvimento Económico + Gabinete do Empreendedorismo



RERAE  Avaliação e análise das questões dos empresários, apoio e instrução dos processos/requerimentos, como o objectivo de passar Certidão de Interesse Público Municipal. Regularização de um conjunto de unidades produtivas do Concelho.
Realização de Audiências Atendimento e direcionamento para outras ações, desenvolvidas no G.G nomeadamente, apoio no plano de negócios, apoio no projeto/ideia. Prestar esclarecimentos e orientação aos munícipes/empreendedores .Reunião Reunião  com AORP,ANJE e D.D.E para apresentação ao setor da ourivesaria dos serviços do Gondomar Goldpark. Dinamização do Centro de Incubação do Gondomar GoldParkG.G.
Sigma Procedimentos de autorização prévia, e aquisição de serviços para estudo sobre " O Microcluster da ourivesaria em Gondomar".             Contactos com ourives no sentido de enviar inquérito de avaliação e solicitar resposta ao mesmo. Estudo da ourivesaria de Gondomar.Siadap Avaliação de trabalhadores. Avaliação.INCM Analise e conversações técnicas com a INCM. Dinamização do G.G.Cobrança de rendas Procedimentos administrativos internos, mobilizando diversos serviços com o objectivo de cumprir o estipulado no regulamento de funcionamento dos serviços do Gondomar GoldPark. Liquidação de rendas do G.G.
Cowork Elaboração de procedimentos para conclusão de obras de adequabilidade das oficinas de Cowork. Adequar o edificio G.G para um melhor funcionamento.
Soltráfego Primeira abordagem de articulação entre os  setores da CMG Obras Municipais,Policia Municipal e D.D.E.            Concertação de datas para formação do sistema de controle de acessos, a implementar no edifício do Gondomar Goldpark. Adequar o edificio G.G para um melhor funcionamento.
Obras de adequabilidade do Gondomar Goldpark Elaboração de procedimentos para aquisição de material. Acompanhamento e apoio durante o processo de realização de obras de adequabilidade no edificio Gondomar Goldpark, rede de gás, control de acesso, sistema AVAC. Adequar o edificio G.G para um melhor funcionamento.



Acompanhamento e orientação de estágio. Estágio curricular de aluna da Faculdade de Letras, na área  de Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território. Acompanhamento e orientação de estágio.  Estágio curricular de aluno do Cindor na área de Técnico de Multimédia.Funcionalidade do serviço Procedimentos administrativos internos, mobilizando diversos serviços com o objectivo de colocar em funcionamento os diversos equipamentos do Gondomar GoldPark. Agiliação e actualização de funcionamento.Manutenção do edificio. Várias diligências efetuadas para manutençaõ e resolução de problemas no GG. Garantir o bom funcionamento do GG.Funcionalidade do serviço Acompanhamento do pessoal de manutenção nas diversas áreas a intervir. Garantir o bom funcionamento do GG.Serviço administrativo Envio de mapa de presenças para os RH (trabalhadores + CEI) Prestação de informação aos serviços RH.Acompanhamento de visitas às instalações do GG Acompanhamento de visitas de potenciais interessados, para conhecimento e divulgação das instalações. Criar novos postos de trabalho e abrir ao mercado a empresa.Carregar com informação de empresas a plataforma do empresário Colocar informação na plataforma, sobre as empresas e empresários que recorrem à Autarquia. Promoção e divulgação das empresas sediadas no Concelho. Miss Diana Apoio prestado à "Miss Eco Internacional 2017 Egipto", no sentido de organizar a aquisição e entrega de lembranças e traje típico para o certame em questão. Promover o Município de Gondomar.Incubação Acompanhamento das empresas incubadas. Prestação de serviços de incubação.
Rali GAS Apoio logístico na preparação dos espaços do Gondomar Goldpark para o acolhimento da organização do " 12º Rali  Gondomar Automóvel Sport", bem como apoio através da presença permanente de recursos humanos do DDE, com o objectivo de colmatar toda e qualquer necessidade organizacional da organização do Rali. Dinamização do G.G.
ACT Reunião de planeamento e organização do activismo no âmbito da campanha Ibérica de "Prevenção de acidentes de trabalho" Dinamização do G.G.

Fevereiro/Março  (2017) Acompanhamento da formalização de estágios



Plano de Prevenção Plano de Prevenção de "Riscos e Gestão", incluindo o risco de corrupção e de infrações conexas. Eficiência de serviços
Formação de Inglês Apoio logístico e acompanhamento  na preparação do curso de formação de Inglês para empresários, dinamizado pela ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários. Dinamização do G.G.
Divulgação Divulgação das candidaturas  dos" Prémios Europeus de promoção Empresarial 2017" do IAPMEI. Premiar iniciativas empreendedoras.CEI Apoio e orientação de trabalho  a novas trabalhadoras do Cei (Contrato Emprego-Inserção) Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego.
Qualifica Articulação logística entre serviços no sentido de organizar a participação na " Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego" a realizar na Exponor. Planificação de workshops sobre "Como criar um Plano de Negócios" e "Como obter Carta de Artesão e de Unidade Produtiva Artesanal".

 Finalidade, prestar esclarecimento e apoio  aos jovens para a sua vida futura.
Ourindústria  Planificação do stand para a Ourindustria, articulação com a organização. Concertação e articulaçãod os procedimentos, do layout  com a ANJE e empresas incubadas no Gondomar Goldpark. Plano de presenças no evento                                                                    Apoio logístico na montagem e desmontagem dos stand´s.                  

Divulgação do Centro de Incubação do Gondomar Goldpark.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO01.02.2017 a 31.03.2017 Ajuste Direto Simplificado Consulta de mercado/elaboração de requisição Foram elaboradas 653 requisições.
01.02.2017 a 31.03.2017 Ajuste Direto Preparação dos processos de formação de contrato Foi elaborado e autorizado o início do procedimento de  40 processos de ajuste direto.01.02.2017 a 31.03.2017 Concurso Público Preparação dos processos de formação de contrato Foi elaborado e autorizado o início do procedimento de 1 processo de concurso público.
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADONúmero de processos: 246Atendimentos: 666Número de visitas domiciliárias: 131Número de deslocações e acompanhamentos:53Número de articulações: 813
Número de  Informações  49

Triagens Número de triagens: 31
Consultas Psicológicas Número de consultas: 143

Relatórios de Intervenção Psicológica Número de relatórios efetuados:  4
Banco de Recursos número de familias apoiada: 12

Presença em reuniões: 12Presença em reuniões: 20Presença em Reuniões:  4Técnico 1Sessão : 4Numero de sessões:  1Numero de técnicos envolvidos: 3Numero de participantes:  20Atendimento Social Descentralizado Processos instruídos:  2número de C.H.: 26                                      Atendimentos: 187
Nº de Horas:7Nº de Técnicos: 2Nº de Horas:7Nº de Técnicos: 2Nº de Horas:3Nº de Técnicos: 1Nº de Horas:  3               Nº de Técnicos : 1

Articulações 47Processos em Acompanhamento: 5Acolhimentos: 4Reuniões de Supervisão: 1Reuniões de Equipa: 4Visitas Domiciliárias: 3
Triagens Registo e avaliação de rendimentos e despesas, no sentido de aferir abertura de processo social para candidatura ao Programa Social+ e/ou diligenciar encaminhamentos junto dos recursos/Instituições da Rede Social do Município. 

Atendimentos sociais Atendimento do/a munícipe que se encontra em situação de carência sócio-económica no sentido de avaliar possibilidade de instrução do processo no âmbito do Programa Social +( Eixos + Alimentação e + Saúde). Caso não estejam reunidos os critérios de elegilidade são efetuadas todas as diligências necessárias para a promoção da inclusão do agregado no tecido social.
Instrução de processos sociais Avaliação da situação socio-economica e abertura de processo social à luz do Regulamento.Cessação de processos Cessação de processos no âmbito do Eixo + Alimentação. Comissão de Avaliação Discussão e avaliação de processos sociais, conforme parecer técnico.Reuniões de equipa Participação em reuniões de equipa ao nível técnico e administrativo.

Reuniões da DSS Participação em reuniões de coordenação de Gabinetes e de colaboradores da Divisão de Desenvolvimento Social.

Colaboração com outros programas e iniciativas

De 1 de Novembro  de 2016 a 31 de Janeiro de 2017/ Desenvolvimento Social/ Programa + Família

Receção de candidaturas no âmbito do +HabitaçãoColaboração na seleção de agregados familiares e participação na iniciativa Natal +FelizFundos de Emergência

De 1 de novembro de 2016  a 31 de janeiro 2017/Desenvolvimento Social/Programa Social +

Número de triagens efetuadas - 259

Número de atendimentos sociais - 179
Número de processos instruídos - 122Número de processos cessados - 5

Número de reuniões realizadas - 2
Número de reuniões realizadas - 4Número de reuniões realizadas - 8

Participação  no Projeto + CuidarParticipação na formação "Atendimento/Técnicas de comunicação"

 Candidaturas: 384

Reuniões

Acompanhamento de processos eixos: Atendimento Social / Parentalidade na adolescência / Violência Doméstica / Intervenção Familiar e Gestão Doméstica /Pessoa Idosa em Situação e Risco Social / Pessoa com Deficiência/ Serviço de Intervenção Psicológica

Atendimento socialVisitas Domiciliárias

II Jornadas Sociais de Rio Tinto"Familia: os meus, os teus e os nossos"
MDV - Apresentação de resultados

ELI de Gondomar 

7 colaboradoresdeferidos: 24 e indeferidos:12 técnico do Social +1 administrativo (6 sessões)

Número de registos: 1245
Articulação com outros serviços/ entidades para recolha de informação sobre munícipes em acompanhamento, contactos telefónicos com munícipes.

Serviços Administrativos/ Expediente Geral

Articulações / Contactos telefónicos (entidades / munícipes)
Deslocações e Acompanhamentos

Reunião Equipa /coordenação /divisão
Reuniões do NLI

 Realização de informações sociais, processuais e internas: 
Consultas de Psicologia

Reuniões com outras entidades

BREVE DESCRIÇÃO

Programa Mais Cuidar

Realização de expediente administrativo diverso, arquivo, desmaterialização, criação de bases de dados, criaçãoda base de dados para o Tarifário Especial da Água,  apoio no expediente da Rede Social e Gabinete Gestão de Projetos, Social+, Gestão MyDoc
Atualização da Base de Dados do Prgorama +Família - Introdução de novos pedidos de acompanhamento/ Cessação de processos em acompanhamento / Atualização da Base de Dados do Programa Idade d'Ouro, Inscrições de novos membros no Idade d'Ouro,  , Apoio no Natal Solidário, Apoio ao Natal +Feliz,  

Atendimento Social (Alto concelho)
Intervenção nos Espaços +Família

Frequência de ações de formação 
Movimento da Defesa da Vida realizado no Centro Cultural de Rio Tinto

CPCJ - Alterações da Lei de Promoção e Proteção

Desenvolvimento Social

Formação "Violência no namoro" - ANS

Ações de Prevenção Seletiva Despertar Consciências

 Processos em acompanhamento



Participação em Congressos, seminários, workshop's e formações                                                                                                                                                AMP-ROTEIRO FORMATIVO VALOR+ Sénior.                                                          
ROTEIRO FORMATIVO VALOR+ Sénior- AMP Organização do Roteiro no âmbito do Programa Idade D'Ouro dirigidas aos representantes  dos 17 Municípios da AMP: Visita às aulas de ginástica sénior no âmbito da Iniciativa Idade D'OURO ATIVA; Dinamização de momento de Encontro e Debate com os Séniores na Casa da Juventude de Rio Rio Tinto e Visita ao Espaço Idade D'OURO de GONDOMAR.
  Reuniões de Equipa Presença em reuniões de equipa do Gabinete de Gestão de Projetos.Fundos Europeus Estruturais de Investimento - Portugal 2020 Atualização do documento de trabalho relativo às medidas anunciadas no âmbito do Portugal 2020.              
NATAL + FELIZ de 2016 -Levantamente de necessidades de brinquedos em articulação com os vários gabinetes da DDS e CPCJ G; Adaptação e seleção dos brinquedos consoante as idades; Diligências no âmbito da responsabilidade social no processo de aquisição de brinquedos.                                  -Organização do processo de entrega de brinquedos às crianças na Festa de Natal no Auditório Municipal no dia 19 de dezembro e apoio ao Espetáculo.Dinamização do Programa Idade D'OURO: Explicitação sobre o Programa Idade D'OURO e inscrição de munícipes Parcerias: constituição de  bolsa  de benefícios através de celebração de Acordos de Parceria com serviços e estabelecimentos do comércio local.Cerimónia de assinatura dos Acordos de Parceria: organização da cerimónia no dia 6 de dezembro de 2016 no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Espaços Idade D'OURO: Dinamização da organização e operacionalização do Regulamento relativo aos Espaços Idade D'OURO
Operacionalização da iniciativa: Parcerias para cedência de ginásios e equipamentos; Inscrições descentralizadas nos territórios, nas modalidades desportivas de Ginástica Sénior e Sénior Move.                                                                                       Implementação: Acompanhamento na Implementação da iniciativa em articulação com os professoras.             Monitorização e verificação de necessidades decorrentes da iniciativa. Estudo: Avaliação do Impacto da Atividade Desportiva na Qualidade de Vida da População Sénior - Parceria CMG e ISMAI

 CONHECER os empreendimentos de habitação social municipal Pré-teste/Aplicação do Questionário por Entrevista e reformulação do mesmo - Instrumento de recolha de informação para "CONHECER" os empreendimentos de habitação social municipal.Banco Local de Voluntariado Articulação com o BLV para ações formativas em voluntariadoOrganização de expediente administrativo diário, assim como produção de documentos.Actualização da base dados do Programa Idade D'OUROEnvio dos cartões Idade D'Ouro
Atendimento de procura ativa de emprego - GIP Integração no mercado de trabalho (apoio na consulta às ofertas disponibilizadas pelo IEFP).Encaminhamento para ofertas de emprego - GIP Integração no mercado de trabalho (encaminhamento para uma oferta, que corresponda às expectativas / objetivos do utente).Integrações no mercado de trabalho - GIP Concretização de vínculo contratual de trabalho.
Sessões de informação coletiva -GIP Sessões que visam dar a conhecer aos utentes, o tipo de apoios disponibilizados pelo Centro de Emprego de Gondomar, bem como, tecnicas de comunicação e assertividade, tendo em vista a melhoria da procura e integração no mercado de trabalho.
Apoio aos restantes Gabinetes de Inserção Profissional-GIP

Os animadores de todos os GIP's, são mensalmente escalados pelo Centro de Emprego de Gondomar, de forma a colaborar nas necessidades que os restantes possam ter no seu posto de trabalho, cuja resolução dependa do sistema informático de gestão do emprego, apenas disponível nos centros de emprego. Mensalmente, são também convocados, para apoiar na verificação efetuada pelo Centro de Emprego de Gondomar, às procuras ativas de emprego, efetuadas pelos utentes.
Organização de expediente administrativo diário, assim como produção de 

documentos

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise das Propostas de adesão ao CLAS de 
Go do a : Pista M gi a – Es ola de Volu ta iado; . I fo aç o so e a o e taç o e articulação entre o Atendimento Integrado e a Rede Local de Intervenção Social (RLIS) no Município de Gondomar; 4. Análise e aprovação dos Pareceres a emitir às candidaturas apresentadas ao Programa Escolhas - Candidaturas a Projetos Inovadores e de Cariz Experimental; 5. Apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) para o Município de Gondomar nos seus três Eixos: Mobilidade; Regeneração urbana; Comunidades desfavorecidas, assim como do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS); 6. Outros assuntos de interesse.

Participação na reunião Plenária extraordinária do CLAS'G
. Ap ovaç o da ata da eu i o a te io ; . Ap ovaç o dos pedidos de ades o ao CLAS’G:

P ojeto Tu , Tu , Tu ; P ojeto A Es olha É Tua – E G; Geo lu e – Asso iaç o Juve il de 
Ci ia, Natu eza e Ave tu a; Pista M gi a – Es ola de Volu ta iado. . Deli e aç o do 
pa e e  e itido pelo Nú leo Exe utivo do CLAS’G s a didatu as ap ese tadas ao Programa Escolhas - Candidaturas a Projetos Inovadores e de Cariz Experimental, pelas entidades candidatas:. Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos;. Câmara Municipal de Gondomar/ Centro Social de Soutelo;
. C uz Ve elha Po tuguesa – Delegaç o de Go do a ;
. QUERER SER – Asso iaç o pa a o Dese volvi e to So ial.4. Outros Assuntos de interesse.

N.º de dias: 11

N.º de participantes: 472
N.º de concretizações: 2

Colaboração na entrega de vales no âmbito do eixo + AlimentaçãoAnálise das candidaturas do +Habitação e convocatórias para complementos de informação
Realização de uma açao de informação/esclarecimentos sobre alterações do regulamento

Número de ações formativas: 12 sessões.

4 técnicos Social +/ 28 técnicos da diversas instituçõesColaboração na entrega de vales nos vários territórios211 Convocatórias para complementos informação

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.

Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

De  1 novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017/ Divisão de Desenvolvimento Social/ Gabinete de Gestão de Projetos-GGP e Gabinete de Inserção profissional - GIP

Número de documentos produzidos: 1
Número de documentos: 2 (filme e  powerpoint de apresentação);                               Número de pessoas envolvidas, direta e indiretamente: 70.

Número de reuniões: 12Número de pesquisas efetuadas diariamente.                                                         Número de documentos atualizados: 6

Número de reuniões : 2                                          Número de atendimentos: 12                                                             Organização de dossiers para os espaços: 5          Número de pedidos de material e produção de documentos e diligências efetuadas: 8.                                  
Número de convites enviados para inscrições: 14 003;                                                                                                   Número de reuniões realizadas em articulação com a Divisão de Desporto: 4;                                 Número de documentos produzidos: 19;     Número de pessoas abrangidas pela iniciativa: 500.                            Número de atendimentos/esclarecimentos: 800                                                                       

Número de reuniões realizadas: 2
Número de documentos produzidos:1

Número de ações: 1Número de expediente organizado/número de documentos produzidos:14Número de atualizações: 3 161Número de ofícios/cartões, enviados: 1597Divulgação/Acesso de informação.

Divulgação/Acesso de informação.

número de atendimentos: 661N.º de encaminhamentos: 51

Número de expediente organizado, número de documentos produzidos. 

Normas de Funcionamento do Multivalências Rio Tinto Elaboração de proposta de NORMAS DE FUNCIONAMENTO CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO Espaço GONDOMAR MULTISOCIAL 

Número de documentos produzidos: 15;          Número de reuniões para realização da iniciativa:4;                                                                    Número de pessoas envolvidas, direta e indiretamente: 220.
Número de inscrições efetuadas: 503                 Outros esclarecimentos: 300 Número de Acordos de Parceria celebrados: 33

Número de documentos produzidos: 71Programa Idade D'OURO 

Idade D'OURO ATIVA

Serviços Administrativos Pesquisas diversas de suporte às atividades; consultas periódicas aos sites de interesse na área

Serviços Administrativos
Pesquisas diversas de suporte às atividades; Consultas periódicas aos sites de 

interesse na área.Reunião com a De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade SocialReunião com o Pe. José Rosário, responsável pela Obra ABC
Pa ti ipaç o a eu i o de Co só io do P ojeto A Es olha  Tua – E GPresença na Ação de formação e sensibilização para o acolhimento de refugiados, promovida pela ACM - Alto Comissariado para as Migrações e o Conselho Português para os Refugiados (CPR), em parceria com o Município do Porto, na Quinta de Bonjóia, no Porto

Reunião com a Dra. Cláudia no âmbito da alteração do regulamento do BLVReunião de trabalho no âmbito de candidarura ao POISEParticipação na Sessão de divulgação/informação sobre a Equipa Local de Intervenção de GondomarReunião Grupo Operativo Plataforma Supra Concelhia Grande PortoReunião telefónica com a Fundação Aga Khan, no no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar



Assessoria na reunião de NE do CLAS'G
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise sobre a concertação e articulação entre o Atendimento Integrado e a Rede Local de Intervenção Social (RLIS) no Município de Gondomar; 3. Constituição de grupos de trabalho para elaboração do Plano de Ação do 
CLAS’G pa a o i io - , e  o o do Relató io do Pla o de Aç o do CLAS’G 2015-2016; 4. Apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) para o Município de Gondomar nos seus três Eixos: Mobilidade; Regeneração urbana; Comunidades desfavorecidas, assim como do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS); 5. Outros assuntos de interesse.

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Aprovação da calendarização das reuniões de 
Nú leo Exe utivo do CLAS’G; . A lise da P oposta de ades o ao CLAS de Go do a :
GTI – Gest o, Te ologia e I ovaç o, SA. . A lise da p oposta do Pla o de Aç o do 
CLAS’G pa a o i io - ; . A lise da p oposta do Relató io de Atividades do 
Pla o de Aç o do CLAS’G - ; . Out os assu tos de i te esse.Reunião com a Comissão Organizadora da Cidade Europeia do Desporto 2017

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

Reunião  no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar para a elaboração de proposta da realziação de workshops diversosParticipação na Festa de Natal da Divisão de Desenvolvimento Social
Reu i o de t a alho do Nú leo Exe utivo do CLAS'G pa a o stituiç o de p oposta do Pla o de Aç o do CLAS’G pa a o i io -  - Eixo 1 - Capacitação, Inovação e Empreendedorismo
Reu i o de t a alho do Nú leo Exe utivo do CLAS'G pa a o stituiç o de p oposta do Pla o de Aç o do CLAS’G pa a o i io -  - 
Eixo  – I lus o e Dese volvi e to So ial & P o oç o do Be -esta

Reunião de trabalho no âmbito de candidarura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa

Reunião no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar  - Ponto de SituaçãoReunião no âmbito da candidatura  ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaReunião com os parceiros do CLAS'G no âmbito da candidatura ao  Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaPresença na Cerimónia de Assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Remoção de Amianto dos Equipamentos Sociais do Município de Gondomar

Reunião de trabalho no âmbito de candidatura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaReunião com o Sr. António Pinto responsável pela Associação Mãos à Obra PortugalParticipação na Auditoria Externa EQUASS (European Qualility for Social Services) Excellence na APPC Villa Urbana Valbom

Presença na Cerimónia de Assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferências de S. Vicente de Paulo - 2016

Reunião com a Gondomar Social, no âmbito da candidatura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaParticipação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar
Divulgação de Ofertas de Voluntariado no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;Elaboração das novas fichas de inscrição para o Banco Local de Voluntariado de Gondomar, quer para voluntários, quer para organizações;Compilação de informação diversa sobre o BLV'G para posterior apresentação em Fóruns de Discussão sobre o Voluntariado no Concelho;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - CS Lomba; De Mãos Dadas / Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte - CS Lomba / Subprograma Resposta Mais - 4 (E) - Apoio pontual a Iniciativas de relevante interesse - CS Lomba;

Reunião com os Voluntários que participarão na cerimónia de abertura da CED Gondomar 2017 Reunião com a Pista MágicaReunião da Comissão Social de Freguesia de BaguimReunião no âmbito da construção de um Programa PsicoEducativo para Cuidadores Informais de Pessoas Idosas,  no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de GondomarPresença na "IIIª Conferência Internacional do Fórum para a Governação Integrada", organizada pelo Fórum GovInt, no Cinema São Jorge em LisboaReunião de Grupo de Trabalho da XII Feira da Saúde de Baguim do Monte, no âmbito da Comissão Social de Freguesia de BaguimReunião do Grupo Operativo no âmbito da candidatura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaApresentção de proposta do Programa PsicoEducativo para Cuidadores Informais de Pessoas Idosas,  no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de GondomarReunião no âmbito da candidatura Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa

Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte - CSC Paróquia de Valbom;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara para Aprovaçã do Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Remoção de Amianto dos Equipamentos Sociais do Município de Gondomar;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara para Aprovação do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo;Elaboração do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo;
Ela o aç o de I fo aç o I te a o ito do Co t ato P og a a de Apoio Po tual  C uz Ve elha Po tuguesa – Delegaç o Po to/Matosi hos;Elaboração de Parecer - Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas Sociais e na Rede Nacional de  Cuidados Continuados Integrados_2016;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara - Celebração Contrato Comodato - Geoclube;Elaboração de Proposta de Contrato de Comodato - Geoclube;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara para apoios no âmbito do PAMA à Associação Social Estrelas de Silveirinhos e à De Mãos Dadas;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara - Apoios Financeiros Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo, no âmbito do Contrato Programa de Desenvolvimento Social;
Ela o aç o de Pa e e  pa a o Ce t o So ial de Soutelo o ito da a didatu a ao P og a a de Respostas I teg adas Mais Saúde + Vida ;Elaboração dos Contratos Programa  - Remoção Amianto (AS Estrelas de Silveirinhos; CSP Rio Tinto; O Teu Filho);Elaboração de Informação Interna no âmbito do Contrato Programa de Desenvolvimento Social às Paróquias e Conferências Vicentinas do Município de Gondomar, 2016;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - AS Estrelas Silveirinhos / Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte - De Mãos Dadas;Elaboração de Informação Interna no âmbito do Contrato Programa de Apoio Pontual à Universidade Sénior de Gondomar;Elaboração de Protocolo de Parceria com a Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte e Subprograma Resposta Mais - 4 (E) - Apoio pontual a Iniciativas de relevante interesse - APPC - Villa Urbana de Valbom;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - Obra ABC;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - De Mãos Dadas; CS Lomba;
Ela o aç o de I fo aç o I te a o ito do Co t ato P og a a de Apoio Po tual  C uz Ve elha Po tuguesa – Delegaç o Po to/Matosi hos;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - Associação Social Estrelas de Silveirinhos e Subprograma Resposta Mais - 4 (E) - Apoio pontual a Iniciativas de relevante interesse - Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos;
A lise t i a dos Pla os Me sais de Atividades p opostos pelo P ojeto P@assapo te’IN – E G e A Es olha É TUA - E G;
Ela o aç o de p oposta do Pla o de Aç o do CLAS’G pa a o i io - ;
Ela o aç o  de p oposta do Relató io do Pla o de Aç o do CLAS’G - ;

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

Presença na sessão - 1
Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

De  1 novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017/ Divisão de Desenvolvimento Social/ Rede Social e Banco Local de Voluntariado
Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Atendimento de proponentes a voluntári@s no Banco Local de Voluntariado de Gondomar;Divulgação de Ofertas de Voluntariado de Instituições parceiras;Gestão dos Voluntários inscritos no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.
Presença na sessão - 1



- Desenvolvemos 8 sessões /reuniões de esclarecimento e apresentação do projecto com os diferentes parceiros do Consórcio.  - Realizamos a 1ª reunião de consórcio entre as entidadesdo projecto e o ProgramaEscolhas.                                                                                                                                  
Devido ao pouco tempo de implementação do projecto ainda existem resultados para estas medidas/objectivos específicos.
12 jovens e adultos participaram em 6 sessões de trabalho:  - Criámos 6 sessões de trabalho, onde integrados 10 jovens nas atividades/oficinas do Projeto.  Desenvolvemos 
u a di i a: o ue eu udava o eu ai o , o sentido de compreender as necessidades de mudança da comunidade jovem do 
Bai o .                                                                                                                                                        - Desenvolvemos uma sessão: Assembleia de jovens no Conjunto Habitacional da Gandra, onde apresentamos e escutamos a expectativas dos jovens sobre o Projeto 
T ilhos D’Ou o-E G.

total 35 crianças, jovens e familiares envolvidos em  7 sessões de trabalho. 8 sessões com os parceiros do consórcio.

Empregabilidade e Emprego

Educação e Formação

Neste primeiro mês trabalhamos na dinamização, divulgação e promoção do Projeto TRILHOS D'OURO - E6G, juntos de parceiros atuais e novos parceiros informais. Descritivo: Desenvolvimento de sessões de apresentação do projeto | entrevistas / sessões de esclarecimento| diagnóstico / seleção dos participantes diretos. Desenvolvimento de material de divulgação e promoção do Projeto; nomeadamente logotipo, criação de facebook, flyers, cartazes, roll up. Reuniões estratégicas com os parceiros formais e outros informais do projeto, inclusive com outros projetos escolhas E6G, associações de moradores do bairro, associações culturais dos territórios a intervir, de forma a otimizar as nossas propostas de intervenção/atividades. Dinamização de oficinas "experimentais" para promover o projeto. 

Promover a diminuição da desocupação.
Promover a integração em respostas educativas alternativas (Oficinas). 20 de março a 31 março.
.

15 sessões de trabalho

Encaminhar e integrar  jovens oriundos dos territórios de intervenção em formação na área de animação turística, línguas estrangeiras, arte urbana, desporto aventura e inovação tecnológica. Promover a integração em Emprego.                                                                                                                                            
Promover a integração em experiências vocacionais.

De 1 a 31 março 2017 / Divisão de Desenvolvimento Social /  PROJETO 
TRILHOS D’OURO-E G

Pesquisas diversas de suporte às atividades; Divulgação de diversas iniciativas, candidaturas, fontes de financiamento pelos parceiros do CLAS de Gondomar; Consultas periódicas aos sites da Segurança Social, Diário da República, Portal do Governo, CNPV, IEFP e Portugal 2020, entre outros.
Resumo dos indicadores de operacionalização da RLIS no Município de Gondomar.Organização de expediente administrativo diário, assim como, elaboração de convocatórias, atas, entre outros;Gestão do MyDoc;

Apoio informático ao +Família e ao Social+ - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017.

Divulgar informação pertinente pelos parceiros do CLAS'G.
Elaboração de Relatório com a Análise Estatística do Trabalho Desenvolvido pelo Programa Social+ durante o 1º semestre de 2016;
Elaboração de Relatório com a Análise Estatística do Trabalho Desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento Social no período de 01/01 a 30/11/2016;Elaboração de proposta de alteração dos Indicadores do +Família;Elaboração de proposta de apresentação do Relatório Anual da Divisão de Desenvolvimento Social;Tratamento do expediente nas ausências do Manuel Morais - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017;Verificação dos Indicadores do +Família relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016;Verificação dos Indicadores do Social+ relativos aos meses de novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017;Manutenção/Atualização dos Guias de Recursos Sociais de Gondomar e da AMP - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017;



ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOCorte de relva e manutenção de espaços verdes do Município: rotundas e canteiros do eixo de ligação do Multiusos à Biblioteca Municipal, Avenida Oliveira Martins e Avenida Fernando Pessoa à Rua N Sra de Fátima; Praça Manuel Guedes, jardins da envolvente à Biblioteca e Auditório Municipal, Multiusos, Parque Tecnológico, Tribunal, Casa da Juventude e Piscina Municipal, de Gondomar (S. Cosme); Pavilhão Municipal, em Jovim; e Centro Cultural, em Rio Tinto.  Jardim da Rotunda do Rotary e da Rotunda da Estrada D. Miguel (IC29), em Gondomar (S. Cosme).                                     
Manutenção do bom estado de conservação dos jardins intervencionados.                                                        

Ajardinamento de canteiro na Rotunda de Cabanas, em Fânzeres, e da Rotunda da Rua Pedro álvares Cabral com a Avenida Dr Domingos Gonçalves Sá, em Rio Tinto. Reenquadramento paisagístico de espaços novos.Abate de palmeiras na Rua 31 de Janeiro, em Gondomar (S. Cosme). Controlo fitossanitário de pragas.Abate de árvore na EB1 da Lagoa, em Valbom. Controlo de árvores em risco.Poda de árvores no Parque da Cal e no Conjunto Habitacional do Monte Crasto, em Gondomar (S. Cosme); na Avenida da Carvalha, no Largo do Seixo e na Rua D. António Ferreira Gomes, em Fânzeres; na Avenida Miguel Bombarda, em Valbom; na Avenida da Conduta, no Ecocentro da Granja, na Rua de Chaimite, na Rua Calouste Gulbenkian, na Rua Central da Giesta, na Rua David Correira da Silva, na Rua do Mirandaouro, na Rua dos Bombeiros Voluntários da Areosa, na Rua Engº Maia Bernardo e  na Travessa Senhor do Calvário, em Rio Tinto; nos arruamentos da U.F.'s Foz do Sousa e Covelo. Manutenção do património arbóreo.
Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários do Largo do Souto e do Largo da Feira, em Gondomar (S. Cosme). Manutenção da operacionalidade dos sanitários públicos;                                                                            Redução dos consumos de água.Reparação de fugas de água nos sistemas de rega da Praça da República, em Gondomar (S. Cosme) Manutenção da operacionalidade dos sistemas de rega;                                                                            Redução dos consumos de água.Corte da vegetação herbácea; remoção de infestantes; Abate de árvores decrépitas.                                      Manutenção do bom estado de conservação do Parque, numa área aproximada a 1ha.                                Reparação e instalação de torneiras nos fontanários de apoio ao Parque de Merendas. Manutenção de equipamentos de utilização pública; redução dos consumos de água.Manutenção dos espaços verdes do Monte Crasto Manutenção e limpeza de caminhos e clareiras com remoção resíduos verdes e de infestantes. Podas de manutenção de sebes e árvores. Melhoria do estado de conservação dos caminhos, zonas de estar e espaços verdes, numa área aproximada de 0,8ha.

Manutenção e reparação de sistemas de rega / abastecimento de água

DIVISÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO / fevereiro e março de 2017 

Manutenção do Património Arbóreo

Gestão e manutenção de outros espaços verdes

Gestão e manutenção do Multiusos Parque Municipal

1



ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOManutenção e corte de relvados e prados, remoção de infestantes nos canteiros em Ribeira de Abade, Aromáticas, Lavandeira, Gramido, Casa Branca e Quinta do Passal. Manutenção do  bom estado de conservação e aspeto das áreas verdes adjacentes ao passadiço e ao rio Douro, numa área aproximada a 16,6ha.Deteção e reparação de várias fugas de  água nos sistemas de abastecimento de água às Hortas Comunitárias da Quinta do Passal.                                                                                                                                Reparação de equipamentos para os usufrutuários das hortas comunitárias.Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários de Gramido, das Aromáticas e de Ribeira de Abade. Manutenção da operacionalidade dos sanitários públicos;                                                                            Redução dos consumos de água.Afinações dos sitemas de abastecimento de água dos bebedouros. Manutenção de equipamentos de utilização pública; redução dos consumos de água.Gestão e manutenção dos espaços verdes envolventes à linha do Metro Corte de relva e manutenção dos canteiros, com limpeza de infestantes, nas zonas da Levada, da Rot. de Rio Tinto, da Lourinha, das Perlinhas, da Campainha, da Rot. de Baguim do Monte, da Carreira, da Venda Nova e da Rot. de Fânzeres.                                                                                                  Manutenção do  bom estado de conservação e aspeto das áreas adjacentes à linha do Metro, numa área aproximada a 10ha.Gestão do Horto Municipal Multiplicação de plantas por estacaria;Envasamento de plantas;Manutenção de vasos ornamentais. Produção própria de plantas para a renovação e construção de espaços verdes. Redução dos custos com aquisição de plantas.Empréstimo de vasos ornamentais Cedência, a titulo de empréstimo, de 268 vasos ornamentais para a decoração/ornamentação de eventos em espaços e instituições do Município.  Embelezamento de eventos diversos.O responsável
Flávia Castro Santos

Gestão e Manutenção dos espaços verdes do POLIS
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2017.04.03 17:56:12 +01'00'



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Emissão de Guias Emitidas 3.566 guias de receita O.T. - . , €                                        

R.O. - . , €                                    Valor cobrado por transferência 
an ária: . , €Atendimentos Administrativos Efetuados 4.468 atendimentos

Emissão de documentos
29 - Notificações,                      161 - Ofícios de débitos,                43 - Circulares e Convocatórias;                     312 - Ofícios de caráter geral;             Realizadas 356 diligências.

Para que os moradores procedam ao pagamento dos respetivos débitos de renda, bem como, dar resposta a todas as solicitações dos munícipes.
Cessão de Créditos Gestão do processo em articulação com a Divisão Económica e Financeira Elaboração de Mapa de Controle Mensal da cobrança de rendas no âmbito da Cessão de CréditosAtendimentos da Equipe de Intervenção Social Realizados 1.124 atendimentos Resolução / encaminhamento de diversas problemáticas referentes aos Conjuntos Habitacionais.Diligências efetuadas pela Equipe de Intervenção Social Efetuadas 2.784 diligências Tratamento dos pedidos efetuados pelos moradores nos Conjuntos Habitacionais.
Tratamento processual Tratamento de 1.658 processos sobre diferentes assuntos Dada resposta a diferentes solicitações dos moradores.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                              Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

De 01/02/2017 a 31/03/2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                              Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

Pedidos de Habitação
Preenchimento de fichas de inscrição com a constituição do agregado familiar, situação socioeconomica e habitacional, referente a munícipes que recorreram aos serviços pela 1ª vez, a formularem pedido de realojamento, em regime de arrendamento apoiado

46 novos pedidos de habitação 

Atualização dos pedidos de habitação em regime de arrendamento apoiado
No âmbito do Novo Regime de Arrendamento Apoiado, procedeu-se à atualização e registo de fichas de inscrição com a constituição do agregado familiar, situação 

26 famílias atualizaram a situação socioeconómica e habitacional

Deslocações domiciliárias
Para efeito de conhecimento da realidade habitacional, quanto às carências do concelho de Gondomar, efetuam-se deslocações domiciliárias, com o objetivo da caraterização, social, económica da familia e a tipificação do alojamento

112 deslocações domiciliárias

De 01/02/2017 a 31/03/2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                              Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

Acompanhamento/ atualização de pedidos de habitação - Informações socioeconómicas e habitacionais das famílias
Relatórios elaborados no seguimento das visitas domiciliárias/atualização de processos/atendimentos Procedeu-se à realização de 162 relatórios

Entrega de documentos Receção de documentos para instrução dos pedidos de habitação (BI, NIF, recibos de vencimentos, documentos 
judi iais…)

123 agregados procederam à entrega de documentos

Informação sobre a situação do pedido de habitação e outros
Esclarecimentos sobre o ponto de situação do pedido de habitação e respetivo encaminhamento, se for o caso (Seg Social, Ação Social, 
Tri unal…). Estes esclarecimentos podem ser presenciais ou telefonicos

Procedeu-se a 841 esclarecimentos presenciais ou telefónicos
De 01/02/2017 a 31/03/2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                              Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

oficios e emails Minuta e envio de ofícios a informar sobre o ponto de situação do pedido, pedido de documentos, indeferimento 
do pedido, et …

Procedeu-se ao envio de  1716 oficios

Expediente Análise e tramitação do expediente recebido, requerimentos, faxes, informações internas, processos, deliberações 359
Realojamentos em habitação social analise/calculo de renda/celebração de contrato de arrendamento/entrega de chave 24
Atendimentos de audiência Chefe de Divisão 64
Pedido de audiência com Responsavel pela Divisão de Habitação

Registo de pedidos de audiência realizados quer no serviço quer na Divisão de Atendimento Municipal. Posteriormente, anexa-se o pedido de habitação com informação atualizada, se for o caso, para agendamento da audiência.
registaram-se 50 pedidos de audiência

De 01/02/2017 a 31/03/2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOReunião de trabalho com a Associação Ajudaris e Centro de Formação Júlio Resende Reunião de trabalho para a certificação da formação de curta duração, promovida pela Associação Ajudaris em parceria com a CM Gondomar Fornecimento de ferramentas aos docentes, para criarem histórias com os alunos, no âmbito do programa "Histórias Ajudaris em Gondomar"Reunião de trabalho da equipa do GIS com a equipa da Comissão Restrita da CPCJ Apresentação do programa GIS Permitir a parceria entre as técnicas afetas à CPCJ e as técnicas afetas ao GIS, no melhor acompanhamento dos alunos sinalizadosReunião de trabalho equipa Educação Reunião de trabalho com a Sr.ª Vereadora da Educação Permitir o normal funcionamento do serviço
"Workshop de Escrita Criativa em Rio Tinto" No âmbito da parceria estabelecida com a Associação Ajudaris, formação de curta duração que permite dotar os docentes de ferramentas de trabalho na criação de histórias Fornecimento de ferramentas aos docentes, para criarem histórias com os alunos, no âmbito do programa "Histórias Ajudaris em Gondomar"

1 de fevereiro Convenção Multidisciplinar de Educação Prodecimentos necessários à renovação do site:Pedido de Orçamento; Elaboração de proposta e  repsetivo cabimento Permitir a renovação do site da Convenção Multidisciplinar de Educação de forma a possibilitar o acesso a toda a programação e inscrições dos participantes na mesma.
2 de fevereiro Conselho Geral do AE de St.ª Bárbara CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 

de 3 a 7 de fevereiro Encontro Nacional das Cidades Inclusivas Elaboração de candidatura sobre o Programa "Dia Paralimpico nas Escolas em Gondomar" Permitir ao Municipio a partilha de boas práticas aos Municipios membros da Rede Territorial das Cidades Educadoras, no Encontro realizado em Almada
8 de fevereiro "Workshop de Escrita Criativa em Gondomar" No âmbito da parceria estabelecida com a Associação Ajudaris, formação de curta duração que permite dotar os docentes de ferramentas de trabalho na criação de histórias Fornecimento de ferramentas aos docentes, para criarem histórias com os alunos, no âmbito do programa "Histórias Ajudaris em Gondomar"de 8 a 10 de fevereiro II Gala Laços Solidários Apoio Logistico necessário à realização dos ensaios Permitir a realização da Gala com sucesso9 de fevereiro Conselho Municipal de Educação Reunião de Trabalho Atualização da carta Educativa; Definição de procedimentos para a eleição dos representantes do pessoal docente ao CMEG10 de fevereiro II Gala Laços Solidários Definição da logistica a implementar no âmbito da Gala Permitir a realização da Gala com sucesso13 de fevereiro Reunião de trabalho equipa Educação Reunião de trabalho com o Sr. Adjunto, Dr. Luis Lobo Permitir o normal funcionamento do serviço

16 de fevereiro  Conselho Geral do AE de Pedrouços CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 
17 de fevereiro Convenção Multidisciplinar de Educação Reunião de trabalho com a empresa Event Sports no âmbito da realização da Convenção Multidisciplinar de Educação Permitir a realização da Convenção Multidisciplinar de Educação

de 18 de Fevereiro a 3 de março Relatório Anual de Atividades Elaboração do Relatório Anual de Atividades da Divisão de Educação, Formação e Emprego, relativo ao ano de 2016 Permitir a compreensão dos aspetos positivos e negativos de cada programa e projeto, no sentido de serem efetuadas melhorias no ano 201720 de fevereiro Reunião de trabalho no Agrupamento de Escolas Infanta D.Mafalda, no âmbito do Programa Eco Escolas Apresentação dos Planos de Ação dos vários estabelecimentos de educação do Agrupamento para o ano letivo 2016/201722 de fevereiro Reunião de trabalho no Agrupamento de Escolas de Rio Tinto, no âmbito do Programa Eco Escolas Apresentação dos Planos de Ação dos vários estabelecimentos de educação do Agrupamento para o ano letivo 2016/2017
2 de março Elaboração de Proposta para reunião de Câmara, para integração do Colégio Paulo VI na listagem de escolas a inscrever e efetuar o pagamento da isncrição no Programa Eco Escolas Permitir o pagamento da inscrição deste estabelecimento de educação no Programa Eco Escolas3 de março Reunião de trabalho Reunião de trabalho com a Ordem dos Enfermeiros - Secção Regional do Norte Permitir a a dinamização de parcerias
6 de março Plano Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar Reunião de trabalho com a Sr.ª Vereadora da Educação, Dr. Lino Ferreira e Dr.ª Susana Castanheira, para esclarecimentos sobre a candidatura ao referido plano. Permitir a candidatura do Municipio à AMP

Programa Eco Escolas

Divisão De Educação Formação e Emprego  Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Multidisciplinar

1 de fevereiro 
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de 7 de março a 9 de março VII Congresso da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras - Identicidades Elaboração de candidatura sobre o Programa "Gala Laços Solidários" , no âmbito do subtema "O papel da cultura e a Identidade das Cidades" Permitira ao Municipio a partilha de boas práticas sobre o que de melhor se faz em Gondomar aos restantes municipios membros da RTPCE7 de março Reunião de trabalho equipa Educação Reunião de trabalho com o Sr. Adjunto, Dr. Luis Lobo Permitir o normal funcionamento do serviçode 8 a 10 de março Qualifica 2017 - Feira de Educação, Formação, Emprego e Juventude Elaboração do laouyt do stand Permitir que os Programas da Educação e do Municipio estejame representados na FeiraReunião com alunos e Encarregados de Educação dos alunos vencedores do Prémio de Excelência Municipal de 3º cicloReunião com alunos e Encarregados de Educação dos alunos vencedores do Prémio de Excelência Municipal do Ensino Secundário e Profissional Reunião de trabalho com a Escola 2ª Oportunidade em Matosinhos e as técnicas afetas ao programa GIS Permitir a melhoria dos rendimentos escolares dos alunos sinalizados, através da troca de experiências.Palestra "Questões de Educação Parental" com o Prof. Dr. João Lopes, na Escola EB 2,3 de Rio Tinto Permitir a melhoria dos rendimentos escolares dos alunos sinalizados.
13 de março Reunião de trabalho entre a equipa, a equipa do Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericória Vera Cruz de Gondomar e professores voluntários Permitir o apoio dos alunos inseridos no Centro de Acolhimento Temporário, por professores

14 e 15 de março Unicef - Cidades Amigas das Crianças Auscultação aos alunos que realizaram os Percursos D'Ouro, sobre o que gostariam de ver mudado na sua cidade Permitir a participação das crianças na construção de uma cidade amiga das crianças
de 16 a 19 de março Qualifica 2017 - Feira de Educação, Formação, Emprego e Juventude Representação da Divisão de Educação, Formação e Emprego no stand da Câmara Municipal de Gondomar na Exponor na Qualifica 2017 Divulgação das ofertas formativas e educativas do Municipio de Gondomar16 de março Comissão permanente do Conselho Geral do AE nº1 de Gondomar22 de março  Conselho Geral do AE nº1 de Gondomar21 de março Reunião de Trabalho Convenção Multidisciplinar de Educação Reunião de trabalho sobre os procedimentos necessários à concretização da Convenção Multidisciplinar de Educação Permitir a realziação da Convenção Multidisciplinar de Educação

27 de Março "No Poupar está o Ganho!" - 1as Olímpiadas de Educação Financeira Competição entre uma turma de cada municipio onde se encontra implementado o projeto de educação financeira "No poupar está o ganho!", nas 1as Olímpiadas de Educação Financeira, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda
Permitir que os alunos de uma turma do 3º ano participante no projeto de educação financeira "No Poupar está o Ganho!" (EB Jancido) representasse o municipio.

27 de março Plataforma "Mais saber" Reunião de trabalho para aferir as necessidades para finalização do Curriculo local de Gondomar Permitir colocar em funcionamento a plataforma e realizar a divulgação da mesma à comunidade. Articulação com os vários parceiros para calendarização e definição das atividades a realizarAcompanhamento da implementação das atividades/sessões nos JIGIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) - projeto piloto Acompanhamento de alunos e Encarregados de Educação dos alunos que integram o projeto-piloto GIS, na Escola EB 2,3 Frei Manuel de Santa Inês Permitir a melhoria dos rendimentos escolares dos alunos sinalizados.
Prémios de Excelência Municipal Organização e aquisição das viagens dos alunos Prémios de Excelência Municipal para o 3º ciclo (Lisboa) e para o Ensino Secundário e Profissional (capital europeia) Permitir que os alunos usufruam dos prémios atribuídosGestão do Email- Divisão de Educação Análise, tratamento, encaminhamento e resposta do expediente remetido ao gabinete. Melhor encaminhamento dos assuntos relativos à Divisão de Educação.MGD Verificação de todo o expediente do  GADE - equipa multidisciplinar Permitir o bom funcionamento dos serviços assim como dar resposta a todas as solicitaçõesWEB Relógio Validações das ausências dos funcionários do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional. Permitir a validação da assiduidade dos funcionáriosConvenção Multidisciplinar de Educação Realização de contactos, envio de convites a Associações, Clubes e Oradores para participarem na Convenção. Permitir a realização da convenção Multidisciplinar de EducaçãoUnicef - Cidades Amigas das Crianças Elaboração do Plano de Ação Local do Municipio Permitir a validação do Plano de Ação Local Elaboração de proposta para reunião de CâmaraPedido de orçamentos e cabimentosPreparação de toda a logistica necessária  implementação do programa nos diferentes polos de funcionamentoArticulação com outros setores da autarquia

A Câmara e as Profissões vão à Escola Proporcionar o conhecimento de diversas profissões e a sua importância para a comunidade, despertando a curiosidade e a valorização das profissões dos pais, avós e familiares das crianças, bem como das 

fevereiro e março

Escola em Férias + Criativa Permitir a realização do Programa Escola em Férias + Criativa, para cerca de 400 alunos

CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e Representação da Autarquia 

9 de março Apresentação do prémio, com o respetivo programa da viagem; assinatura de documentação importante para a realização da mesma Permitir que os alunos usufruam dos prémios atribuídos
10 de março GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) - projeto piloto
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOfevereiro/março Tratamento do expediente; comunicação / articulação com os Agrupamentos de Escolas e outras entidades Análise, tratamento e encaminhamento do expediente, e receção e estabelecimento de contactos telefónicos Encaminhamento dos assuntos colocados ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional
fevereiro/março Material / Equipamentos / Serviços

Pedidos de material /equipamentos/serviços destinados aos Estabelecimentos Escolares ao Setor de Compras; encaminhamento da requisição para a Firma; confirmação do serviço; confirmação da fatura. Afetação do material das escolas que encerraram, de acordo com os pedidos.
Apetrechamento dos estabelecimentos de ensino 

Percurso 1 – Visita à Sede do Concelho. Realizaram-se 15 visitas, num total de 468 alunos Percurso 2 - Visita a Baguim do Monte. Realizaram-se 5 visitas, num total de 205 alunosPercurso 3 - Visita a S. Pedro da Cova e Fânzeres. Realizaram-se 4 visitas, num total de 127 alunosPercurso  4  - Visita a Gondomar, Valbom e Jovim. Realizaram-se 6 visitas, num total de 222 alunosPercurso 5 - Visita a Foz do Sousa e Covelo. Realizaram-se 2 visitas, num total de 59 alunosPercurso 6 - Visita a Melres e Medas - Realizaram-se 5 visitas, num total de 140 alunosPercurso 7 - visita a Rio Tinto. Realizaram-se 3 visitas, num total de 100 alunosPercurso 8 - Visita à Lomba. Realizaram-se 5 visitas, num total 198 alunos.
fevereiro/março Atividades de Enriquecimento Curricular Articulação com Agrupamentos de Escolas para substituição de professores que desistiram; articulação com Professores/AE e Núcleo de Gestão de Recursos Humanos quanto a Registos de Assiduidade e demais procedimentos Desenvolvimento das AEC no 1º ciclo do ensino básico
fevereiro/março Projeto Expressões no Pré - Escolar Articulação com Agrupamentos de Escolas para substituição de professores que desistiram Os alunos de todos os Jardins de Infância usufruem de aulas de Expressão Motora e Expressão Musical, por parte de professores externos.fevereiro/março Atividades de Animação e de Apoio à Família Articulação entre os Agrupamentos de Escolas e a empresa EGOR (substituições, mapas de assiduidade) Desenvolvimento de Atividades de Animação e de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Município
fevereiro/março Reuniões Conselho Geral CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 

março Jogos Escolares Concelhios Apoio na preparação dos Jogos Escolares Concelhios
Integrados na Gondomar Cidade Europeia do Desporto, torneios organizados entre Agrupamentos de Escolas, cada um com uma modalidade distinta, onde o AE anfitrião, em colaboração com a CMG, organiza um dia de atividades.

fevereiro/março Pavilhão da Água Sobre Rodas Acompanhamento no agendamento do Programa através de contactos com o Pavilhão da Água e com os estabelecimentos escolares Os alunos do 4º ano de escolaridade de todas as Escolas públicas do Município usufruem de 3 momentos/experiências relacionadas com o cilco da água, ao longo do 2º e 3º períodos.
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOWEB Relógio Validações da ausência do/s trabalhador/es afeto/s ao Gabinete. Permitir a validação da assiduidade dos funcionáriosTratamento do expediente; comunicação / articulação com os Agrupamentos de Escolas e outras entidades Análise, tratamento, encaminhamento e resposta do expediente remetido ao gabinete. Melhor encaminhamento dos assuntos relativos aos estabelecimentos de educação e ensino, da competência da CMG.Acompanhamento e informação sobre os pedidos de pessoal não docente dos agrupamento de escolas.Apoio na colocação de candidatos do "Contrato Emprego-Inserção", por agrupamento de escolas, considerando as necessidades das várias escolas.Análise de pedidos diversos e instrução dos mesmos para submeter a despacho superior.

Gabinete de Gestão de Equipamentos e Recursos

fevereiro/março Programa Percursos d'Ouro Agendamento das visitas; durante estes 3 meses realizaram-se 45 visitas de estudo, envolvendo 1591 alunos, sendo assim distribuídas:

Pessoal Não Docentefevereiro/março Permitir o funcionamento dos estabelecimentos escolares, sob a responsabilidade municipal, tendo em vista o inicio do ano letivo.

 Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Escolas
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Análise das solicitações dos Agrupamentos de Escolas e elaboração das requisições internas, se tal for necessário.Colaboração com os vários setores municipais no sentido de aferir as capacidades internas de dar satisfação às solicitações dos Agrupamentos de Escolas.Apoio e colaboração com os agrupamentos de escolas no processo de avaliação de desempenhoAvaliação das obras das instalações escolares e proposta de novas edificações ou arranjos. Verificação dos  pedidos de obras, análise e orçamentação para decisão superior.
Mudança de instalações dos alunos do JI S. Caetano e da EB1 S. Caetano 2, para a escola sede do agrupamento e a EB Ponte, respetivamente. 

Tratamento de todo o expediente administrativo para a mudança de instalações devido ao início da empreitada de Obras de Reparação naquele estabelecimento, dotando o espaço com todas as condições para a realização das atividades etivas e não letivas, assim como para o fornecimento de refeições. 
Montagem de duas salas modulares na EB Ponte

Elaboração do procedimento para aquisição de serviço de desmontagem, transporte e montagem de duas salas modulares, retiradas da EB Cimo de Vila para a EB Ponte. Articulação  com a Div. Operaconal de Administração Direta, para o acompanhamento do serviço.
Pedidos de Assistência a equipamentos informáticos e visitas de rotina 

EB Bela Vista; JI Bela Vista;JI Vila Verde; EB Vila Verde; JI Arroteia; EB São Caetano 2; JI Jancido; EB Atães; EB Arroteia; EB Cimo da Serra; EB Atães; EB Outeiro;EB Gens; JI Gens; EB Jancido;EB Alto Soutelo;JI Tras da Serra; EB Boucinha; JI Boucinha;CE Valbom; JI O Mineiro; JI Chães; EB Zebreiros; JI Zebreiros; AERT; JI São Caetano; EB São Caetano 2; EB Cimo de Vila; EB São Caetano 2; EB Lagoa; JI Atães; JI Vinhal; EB São Caetano 1; Pedidos de Assistência via plataforma SIGA Verificação dos pedidos de assistência (Tickets: 646; 654; 661; 666; 667; 692)6 a 10 de fevereiro II Gala Laços Solidários Colaboração com a equipa na montagem e realização do evento: recolha e entrega de equipamento necessário à realização do evento. Permitir a realização do evento com sucesso
Pedidos de Assistência a equipamentos informáticos e visitas de rotina 

EB São Caetano 1; EB Ponte; EB São Caetano 2; EB Ponte (1 semana); EB Boavista; CE Boavista Lourinha; EB Vila Verde; JI Vila Verde; EB Silveirinhos; JI Atães; JI outeiro; JI Carreiros; EB Santegãos; EB Triana; CE Venda Nova; JI Venda nova. JI Arroteia.Pedidos de Assistência via plataforma SIGA Verificação dos pedidos de assistência (Tickets: 707)Adequação do local, no JI Arroteia, onde estão instalados equipamentos de rede. Montagem de quadro adequado às condições do local, por existência de infiltração, de modo a que os routers e switches mantenham o seu funcionamento de forma adequada e fácil acesso.Suportes dos videoprojetores. EB Cimo de Vila / JI Cimo de Vila Colocação dos suportes adequados aos videoprojetores existentes e colocação de cabos de aço de segurança, retirados aquando da obra de beneficiação.
Mudança de instalações, por realização de obras de conservação, de dois estabelecimentos de ensino:JI São Caetano e EB São Caetano 2

Desmontagem, transporte e montagem de todo o equipamento informático, quadros interativos, videoprojetores, pcs e outro.  Instalação de toda a rede de internet. Acompanhamento de todos os serviços necessários (serralharia, eletricidade, gás e pichelaria).Acompanhamento de montagem da cozinha e refeitório.
Permitir a deslocação dos alunos para outras instalações, mantendo o normal funcionamento das atividades letivas e não letivas.

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADODivulgação de ações de formação dos Centros de Formação Profissional Divulgação da oferta formativa junto dos jovens e adultos do município
Participação na Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego.

Participação com dinamização de Stand do Município de Gondomar para a promoção e divulgação das atividades escolares e  ofertas de formação e emprego do nosso município. Organização de atividades e Workshops com vista à empregabilidade.

fevereiro

Pessoal Não Docentefevereiro/março

Permitir o funcionamento dos estabelecimentos escolares, sob a responsabilidade municipal, tendo em vista o inicio do ano letivo.

Gabinete de Formação e Emprego

março

Permitir o funcionamento dos estabelecimentos escolares, sob a responsabilidade municipal, tendo em vista o decurso do ano letivo.
Permitir que os equipamentos estejam instalados de forma ao melhor funcionamento, evitando a sua deteriorização. 

fevereiro/março Formação e Outras Iniciativas
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fevereiro/março Formação e Outras Iniciativas Realização de formação para o Gabinete de Apoio ao Associativismo Realização de formação em "Fiscalidade, Obrigações Legais", para Dirigentes Associativos e respetivos Órgãos Sociais -  participação de 27 formandos no CINDORAtendimento a 58 munícipes à procura de orientação e respostas de emprego e/ou formação Foram atendidos  86 munícipes desde o início do ano até ao final do mês de março, tendo sido orientadas para o trabalho, para projetos CEI, formação ou projetos de negócio próprio Vagas para o projeto de contrato emprego-inserção (CEI) Animadores Socioculturais para as escolas  Foram integrados 10 munícipes no projeto CEI para Animadores Socioculturais para  as nossas escolas e serviços do municípioReceção e organização de currículos para enviar  às empresas Envio de currículos para empresasReunião com o Gabinete do Empresário e Juventude Preparação da participação na Feira Qualifica 2017Reunião no CINDOR Preparação da Feira Qualifica e da formação para os funcionários das escolasReuniões com o Desporto - CED2017 Coordenação da formação da CED2017 Reunião no IPDJ-PNED Preparação de Ações de Sensibilização de Ética no DesportoReunião IEFP Projetos CEI+ para  6 pessoas com deficiênciaReunião  Salão Nobre - Balcão Único Apresentação do Balcão ÚnicoContacto com a empresa o Colchete Início do 2º projeto Formar para Empregar, com um grupo de 20 pessoas, das quais 12 foram colocadas através do GFEContacto com a empresa de Limpeza - Prisma Foram colocadas 2 pessoas Reunião com AMP Reunião com vista a candidatura ao NORTE2020 - Inclusão e Emprego

fevereiro/março Seminários, Reuniões e Visitas a Empresas

fevereiro/março Atendimento ao Munícipe 
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Transportes Escolares Requisição mensal de passes às empresas, para os alunos dos ensinos básico e secundário, incluídos no processo de transportes escolares. Atribuição de 740 passes escolares, que resulta 

u a o pa ti ipação pela auta uia de €  277,15, durante o mês de fevereiro, aos alunos residentes no Concelho.Faturação de Refeições escolares consumidas pelos alunos Permitir o pagamento da comparticipação das refeições pelos pais ou encarregados de educaçãoAnálise e verificação dos consumos de refeições de cada aluno a frequentar os Jardins de Infância e o 1º Ciclo do ensino básicoManutenção da plataforma SIGAFaturação do Alargamento de HorárioAnálise e verificação dos consumos lanches das crianças que frequentam os Jardins de Infância, durante o mês de fevereiro. Foram consumidos 25  077 lanchesManutenção da plataforma SIGAPlataforma SIGA Correção de ficheiros  enviados pelos AE. Atualização de dados. Gestão de dívida. Permite a marcação, por parte dos AE, das refeições e registo de assiduidadeVerificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de lanches servidos nos Jardins de Infância do Concelho, durante o mês de janeiro;Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de refeições servidas nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB do Concelho, durante o mês de janeiro Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.Verificação da fatura emitidas pela empresa edubox, do número de mensagens enviadas durante o mês de janeiro Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.
Atendimento aos agrupamentos

Atendimento telefónico, por email ou presencial de representantes dos agrupamentos que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plataforma SIGA
Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.

Atendimento aos municípes
Atendimento telefónico, por email ou presencial de munícipes que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plafaforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.

DGEstE / DSRN
Preenchimento da plataforma do Ministério da Educação - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direção de Serviços da Região Norte (DGEstE/DSRN), com o número de alunos a frequentar as Atividades de Animaçao e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições) nos Jardins de Infância do Concelho, mês de dezembro: 2050 alunos com refeição num total de 35 291 refeições ; 1382 alunos com alargamento de horário

Permite o pagamento à Autarquia do Apoio Financeiro do Ministério da Educação para a gestão  das AAAF.

fevereiro

Divisão da Intervenção Educacional e SaúdeGabinete de Intervenção Social Escolar

Fornecimento de Refeições Permitir a cobrança das  98 169 refeições escolares fornecidas durante o mês de fevereiro
Alargamento de Horário Permitir o pagamento da comparticipação pela fruição do alargamento de horário

Faturação EUREST Pagamento das faturas de Refeições à Empresa EUREST

Faturação EDUBOX Pagamento das faturas à Empresa EDUBOX
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DGEstE / DSRN
Preenchimento da plataforma do Ministério da Educação - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direção de Serviços da Região Norte (DGEstE/DSRN), com o número de alunos incritos no Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos  Alunos do 1.º CEB, respeitante ao 1.º período num total de  241 245 refeições 

Permite o pagamento à Autarquia do Apoio Financeiro do Ministério da Educação para o fornecimento de refeições escolares
Arquivo de expediente Arquivo de documentação e organização do expedienteMGD Arquivo de documentação e organização do expediente registado no MGDTransportes Escolares Requisição mensal de passes às empresas, para os alunos do ensino básico , incluídos no processo de transportes escolares. Atribuição de 521 passes escolares, que resulta 

u a o pa ti ipação pela auta uia de €  489,40, durante o mês de março, aos alunos residentes no Concelho.Faturação de Refeições escolares consumidas pelos alunos Permitir o pagamento da comparticipação das refeições pelos pais ou encarregados de educaçãoAnálise e verificação dos consumos de refeições de cada aluno a frequentar os Jardins de Infância e o 1º CicloManutenção da plataforma SIGAFaturação do Alargamento de HorárioAnálise e verificação dos consumos lanches das crianças que frequentam os Jardins de Infância, durante o mês de março. Foram consumidos 30 824 lanchesManutenção da plataforma SIGAPlataforma SIGA Correção de ficheiros  enviados pelos AE. Atualização de dados. Gestão de dívida. Permite a marcação, por parte dos AE, das refeições e registo de assiduidade
Auxílios económicos para o 1.º CEB Atribuição de subsídio de auxílios económicos aos alunos posicionados nos escalões A e B da Ação Social Escolar para material escolar e suplemento alimentar. Deliberação de 2 de março - 3.ª fase: Escalão A - 51 alunos e Escalão B- 44 - alunos

Permite a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas de forma a dquirirem o material escolar para os alunos carenciados.
Verificação da fatura emitidas pela associação Vai Avante, do número de refeições servidas no Jardim de Infância O Mineiro, durante os meses de janeiro e fevereiro; Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento.Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de lanches servidos nos Jardins de Infância do Concelho, durante o mês de fevereiro;Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de refeições servidas nas escolas durante o mês de fevereiro; Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.

Atendimento aos agrupamentos
Atendimento telefónico, por email ou presencial de representantes dos agrupamentos que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plataforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.

Atendimento aos municípes
Atendimento telefónico, por email ou presencial de munícipes que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plataforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.
Arquivo de expediente Arquivo de documentação e organização do expedienteMGD Arquivo de documentação e organização do expediente registado no MGD

fevereiro

Organização do expediente

março

Fornecimento de Refeições Permitir a cobrança das 124 723 refeições escolares fornecidas durante o mês de março
Alargamento de Horário Permitir o pagamento da comparticipação pela fruição do alargamento de horário

Faturação VAI AVANTE Pagamento das faturas de Refeições à Associação VAI AVANTE

Faturação EUREST Pagamento das faturas de Refeições à Empresa EUREST

Organização do expediente
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADODivulgação de atividades Divulgação das atividades dinamizadas no âmbito da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis Cooperação interinstitucional através da troca de conhecimentos, fundamental para o planeamento estratégico de acções integradas
Reuniões/ Avaliações/ Contactos Colaboração com a Equipa Local de Intervenção Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do acompanhamento de processos, atendimentos, avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica e núcleo de supervisão

Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade
Projeto-piloto Intervenção no âmbito do projeto-piloto do Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o Sucesso) nos Agrupamentos de Escolas de Baguim do Monte e Valbom

Proporcionar interevenção psicológica aos alunos sinalizados que frequentam o 7.º ano do Ensino Básico/ Dinamização de Ações de Sensibilização junto da comunidade escolar/ Dinamização de um grupo de pais dos alunos em acompanhamento.
Baile dançante Organização e dinamização da atividade "Baile pela sua Saúde", em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Gondomar e Escola Profissional de Gondomar

Reforçar a importância do movimento do corpo, de hábitos alimentares saudáveis e do exercício da mente aliado à diversão e socialização, contribuindo desta forma para um estilo de vida mais saudávelAnálise e reajuste das ementas Avaliação e validação das ementas, no âmbito do fornecimento de refeições Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI uma alimentação saudável, equilibrada, variada e completa.
Visitas de supervisão / Contactos Visitas às EB1 / JI, que dispõem de refeições transportadas, nomeadamente, para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de refeições, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições

Visitas / Inspeções
Inspeções higiossanitárias a refeitórios, onde são confecionadas as refeições escolares para os Jardins de Infância e as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios, de acordo com o disposto nos Regulamentos (CE) nº 178/2002, de 28 de Janeiro, e nº 852/2004, de 29 de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho

Cumprimento das normas gerais de higiene e segurança alimentar

Gestão dos pedidos de ementas alternativas
Gestão dos pedidos de ementa alternativa, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar as EB1/JI da rede pública do Município, de acordo com os parâmetros definidos na cláusula 18ª, do capítulo II, das Cláusulas Técnicas, do Caderno de Encargos

Resolução das necessidades nutricionais específicas
Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de refeições Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeiçõesRegisto de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de lanches Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanchesReunião de apresentação com D. Sara da Eurest Apresentação da nova estagiária de nutrição presente no gabinete à empresa fornecedora de refeições melhoria do contacto e comunicação entre o gabinete e a empresa fornecedora de refeiçõesVisitas de supervisão Visitas às EB1/JI para averiguação e análise da refeição escolar Avaliação da refeição escolarRelatório de atividades anual Elaboração do Relatório de Anual de Atividades 2016 Compilação das atividades desenvolvidas anualmenteEncaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das mesmas

Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e desratização dos edifícios do município com a empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no caderno de encargos anexo ao contrato de prestação de serviço
Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município

Divulgação junto da rede de contactos Divulgação de Colheitas de Sangue, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue de Gondomar Sensibilização da população para a dádiva de sangue

fevereiro

Gabinete de Educação Ambiental e Saúde
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Reuniões intercalares Acompanhamento do Programa "Conversa Sem Tabus" em parceria com a Associação Abraço e a Escola Secundária de S. Pedro da Cova Sensibilização para a prevenção dos comportamentos de risco e a adoção de comportamentos que previnam a contração de infeções sexualmente transmissíveisReuniões de trabalho Reuniões de Preparação da Atividade "Baile pela sua Saúde" Planificação da atividade "Baile pela Sua Saúde"Impressões/ Cópias Organização e junção de correspondência aos processos referentes a todos os assuntos inerentes a este serviço Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosEntrega, receção e organização de expediente Entrega, receção e organização de expediente Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à 
Ve eação – D . Luís Lo o

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reuniões com equipa técnica do projeto-piloto do Programa GIS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reuniões com a  equipa técnica do Agrupamento de Escolas de Valbom  Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reunião com Diretores de Turma e pais dos alunos sinalizados para o GIS do Agrupamento de Escolas de Valbom Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reunião com técnicos da Comissão Restrita da CPCJ de Gondoma - apresentação do projeto-piloto Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião com a Empresa de Desinfestações - Desilider Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião de equipa - GEAS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião com a Associação Dignitude no âmbito do Programa Abem Apresentação do Programa AbemReunião de trabalho Reuniões de Preparação do Maio Mês do Coração Gondomar + Ativo Planificação da atividadeReunião de trabalho Reuniões de Preparação do Dia Mundial da Saúde Planificação da atividadeReunião de trabalho Articulação e parceria com  o Projeto "Saúde Arte" do Centro Hospitalar do Porto Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião com a Gimnográvida (empresa) Planificação da atividadeReunião de trabalho Reuniões de Preparação do Programa Conversas com Saúde Planificação da atividadeMomento eleitoral Reunião de eleição do representante das IPSS's para o conselho da Comunidade para 2017/2018/2019 Eleição do representanteReunião de trabalho Reunião de contributos ao programa psicoeducativo de idosos Planificação da atividadeElaboração de Documentos Elaboração de procedimentos de aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviçosFormação Formação sobre o Balcão Único da Câmara Municipal de Gondomar Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosPalestra Organização do Programa Conversas com Saúde de Fevereiro intitulado Cuidados médicos para Todos Promoção da literacia em saúde
Reunião de trabalho Reuniões no âmbito do estágio da Licenciatura de Ciências da Nutrição, que irá estagiar no Gabinete de Educação Ambiental e Saúde Diligências necessárias  e inerentes ao procedimento de estágio

Reuniões/ Avaliações/ Contactos Colaboração com a Equipa Local de Intervenção Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do acompanhamento de processos, atendimentos, avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica e núcleo de supervisão
Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade

Projeto-piloto Intervenção no âmbito do projeto-piloto do Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o Sucesso) nos Agrupamentos de Escolas de Baguim do Monte e Valbom.
Proporcionar interevenção psicológica aos alunos sinalizados que frequentam o 7.º ano do Ensino Básico/ Dinamização de Ações de Sensibilização junto da comunidade escolar/ Dinamização de um grupo de pais dos alunos em acompanhamento.Agendamento / Contactos / Aquisição de Bens / Divulgação Organização das Comemorações do Dia Munidial do Autismo, em parceria com o  Movimento Light It Up Blue Consciencialização para a temática do autismoReunião de trabalho Reunião de Equipa - GEAS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião no Multiusos de Gondomar no âmbito da Organização do Dia Mundial da Saúde Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião com o Gabinete de Educação, Formação e Emprego Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosPrograma psicoeducativo + Cuidar Reunião na Rede Social Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demência

fevereiro

março
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Técnica de referência, na mediação entre equipa formativa e cuidadores informais Dinamização do Programa Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com Demência Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demênciaImpressões/ Cópias Organização e junção de correspondência aos processos referentes a todos os assuntos inerentes a este serviço Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosAtendimento telefónico/ Contactos Atendimento telefónico e contactos para realização das atividades deste gabinete Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosEntrega, receção e organização de expediente Entrega, receção e organização de expediente Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à 
Ve eação – D . Luís Lo o

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosDivulgação junto da rede de contactos Divulgação de Colheitas de Sangue, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue de Gondomar Sensibilização da população para a dádiva de sangueAnálise e reajuste das ementas Avaliação e validação das ementas, no âmbito do fornecimento de refeições Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI uma alimentação saudável, equilibrada, variada e completa
Visitas de supervisão / Contactos Visitas às EB1 / JI, que dispõem de refeições transportadas, nomeadamente, para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de refeições, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições

Visitas / Inspeções
Inspeções higiossanitárias a refeitórios, onde são confecionadas as refeições escolares para os Jardins de Infância e as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios, de acordo com o disposto nos Regulamentos (CE) nº 178/2002, de 28 de Janeiro, e nº 852/2004, de 29 de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho

Cumprimento das normas gerais de higiene e segurança alimentar

Gestão dos pedidos de ementas alternativas
Gestão dos pedidos de ementa alternativa, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar as EB1/JI da rede pública do Município, de acordo com os parâmetros definidos na cláusula 18ª, do capítulo II, das Cláusulas Técnicas, do Caderno de Encargos

Resolução das necessidades nutricionais específicas
Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de lanches Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanchesReunião com a coordenadora do gabinete Clarificação sobre o planeamento das formações destinadas às auxiliares e funcionárias das escolas Planificação da formação das sessões "Conhecer para Partilhar: Alimentação com Saúde"Reunião com o diretor da IPSS do Moradores do Conjunto Habitacional da Gandra Reunião de planificação sobre as sessões alimentares a serem realizadas na IPSS, e delimitização dos objetivos a serem cumpridos Agendamento das sessões de sensibilização da educação alimentar a serem realizadas na própria instituição Reunião com a direção da IPSS Creche Infantário "OTeuFilho" Reunião de planificação sobre as sessões alimentares a serem realizadas na IPSS, e delimitização dos objetivos a serem cumpridos Agendamento das sessões de sensibilização da educação alimentar a serem realizadas na própria instituição Reunião com a direção do agrupamento de Valbom Reunião para planificação e apresentação do projeto de intervenção "Ensina-me a saber comer, Ensina-me a saber viver" Agendamento das sessões do projeto bem como a definição do grupo alvo

Elaboração de Documentos Elaboração de textos informativos relativos às atividades desenvolvidas pelo Gabinete para divulgação através do Gabinete de Imprensa da Autarquia Atualização e divulgação das atividades do Gabinete de Educação Ambiental e Saúde (GEAS)
Encaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das mesmas

Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e desratização dos edifícios do município com a empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no caderno de encargos anexo ao contrato de prestação de serviço
Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município

Gestão dos pedidos de ementas alternativas de lanches Gestão dos pedidos de ementa alternativa de lanche, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar os JI da rede pública do Município Resolução das necessidades nutricionais específicas
Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de lanches Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanchesVisitas de supervisão Visitas às EB1/JI para averiguação e análise da refeição escolar Avaliação da refeição escolarReunião de trabalho Reunião com técnicos da Clínica do Outeiro Solicitação de espaço para realização de atividade física

março
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Palestra Organização do Programa Conversas com Saúde de Março intitulado Alimentação Segura e Saudável Promoção da literacia em saúde
Encontro científico Colaboração na organização e divulgação do Evento Nascer Positivo - I Encontro Internacional de Novos Paradigmas no Nascimento Promoção da literacia em saúde

Reunião de trabalho Reuniões de trabalho com a aluna de Licenciatura de Ciências da Nutrição, que irá estagiar no Gabinete de Educação Ambiental e Saúde Diligências necessárias  e inerentes à preparação do estágioReuniões de trabalho Reuniões com a  equipa técnica do Agrupamento de Escolas de Valbom  Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reuniões de equipa técnica do Programa GIS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReuniões de trabalho Reunião com Direção da Casa de Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia Vera Cruz de Gondomar no âmbito do Programa GIS - apresentação projeto-piloto Intervenção no âmbito do Projeto-Piloto do GIS
Reuniões de trabalho Reunião com Presidente da CPCJ de Gondomar no âmbito do Programa GIS - apresentação projeto-piloto Intervenção no âmbito do Projeto-Piloto do GISPalestra Participação na palestra "Educação e parentalidade" Intervenção acerca das competências parentais

Sessões para alunos e pais Reunião com a Direção do Agrupamento de Escolas de Valbom, no âmbito da apresentação de um projeto a ser dinamizado pela estagiária de Nutrição Sensibilização para hábitos alimentares saudáveisReunião de trabalho Reunião com enfermeira para possível parceria no âmbito da saúde escolar Apresentação do projeto ao GEASReunião de trabalho Reunião com a Empresa de Desinfestação - Desilider Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião com a Divisão de Habitação Social Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosReunião de trabalho Reunião com Dra. Teresa Couceiro na Biblioteca Municipal Solicitação da cedência de espaço para o desenvolvimento das acções do GEASReunião de trabalho Reunião com Ordem dos Enfermeiros Apresentação do Plano de Atividades e futuras parceriasReunião Reunião com Terapeuta da Fala Apresentação do projeto Terapia da CacauReunião de trabalho Reuniões de Preparação do Dia Mundial da Saúde Planificação da atividadeReunião de trabalho Reuniões de Preparação do Programa Conversas com Saúde Planificação da atividadeParticipação em encontro científico Participação na ECToH - 7th European Conference Tobacco or Health Capacitação dos técnicosParticipação em encontro científico Participação na formação em "Home Visiting e Intervenção Precoce" Capacitação dos técnicosParticipação em encontro científico Participação nasConversas de Fim de Tarde "Cuidador Informal/familiar de doente em Saúde Mental" Capacitação dos técnicos
Fichas de projeto Elaboração das fichas de projeto destinadas à 

Pu li ação  A os e  Rede: Boas P áti as dos 
Mu i ípios Saudáveis

Divulgação Programa educativo "Aprende a Dar Vida aos Outros" Planeamento e organização do programa "Aprende a Dar Vida aos Outros" Promoção da literacia em saúde

março
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO / RESULTADO 59 eventos realizados569 horas de atividade desportiva129 horas de formação7702 Participantes19 modalidades desportivas abrangidas29703 Espectadores3 Eventos de âmbito internacional9 eventos de âmbito nacional13 eventos de âmbito regional34 eventos de âmbito local

GABINETE DO DESPORTORELATÓRIO DE ATIVIDADES - 1 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2017

Organização da Cidade Europeia do Desporto 2017 Organização e apoio à organização de Eventos Desportivos e Ações de Formação                     01.02.2017 a 31.03.2017



PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE / SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO / RESULTADO 
Proposta de apoios financeiros à organização de eventos desportivos no âmbito da CED 2017 - 1º trimestre Proposta aprovadaProposta de apoio financeiro ao Águias da Areosa Futebol Clube Proposta aprovadaProposta de acordo com a Federação Portuguesa de Voleibol Proposta aprovadaProposta de apoios financeiros à organização de eventos desportivos no âmbito da CED 2017 - 2º trimestre Proposta aprovada

Pareceres Licenciamento Provas Desportivas Pareceres de âmbito desportivo dados a pedido do DACMA Pareceres elaborados - 11Receção, análise e encaminhamento de expediente Correspondência e documentação despachada para o gabinete Nº de documentos tratados - 76                     01.02.2017 a 31.03.2017

GABINETE DO DESPORTO

Informação de processos de pagamento de subsídios
                     01.02.2017 a 31.03.2017

Para pagamento - Contabilidade 4
Elaboração de Propostas para                   Reunião de Câmara



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
17 de fevereiro de 2017 Inauguração da Festa do Sável e da Lampreia Receção e acompanhamento na respetiva iniciativa. Impacto positivo 
22 de fevereiro de 2017 Entrega de prémios  Receção, acompanhamento dos convidados e entrega dos diplomas e prémios. Impacto positivo 23, 25 e 26 de fevereiro de 2017 Final Taça da Liga Futsal Receção e acompanhamento dos convidados. Impacto positivo 

Gabinete de Protocolo e Relações Públicas



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
04 de março de 2017 Inauguração da Casa de Voluntariado do Município de Gondomar

Preparação do espaço no Centro Cultural de Rio Tinto:- Colocação de bandeiras no exterior;- Organização do auditório existente no edifício;- Preparação da receção;- Montagem de um catering;Receção, acompanhamento dos convidados e apoio no catering. Impacto Positivo 
08 de março de 2017 Jantar do Dia da Mulher Colocação do púlpito, receção e acompanhamento dos convidados. Impacto positivo
18 de março de 2017 Concerto Anselmo Ralph Receção e acompanhamento dos convidados. Impacto positivo22 de março de 2017 Assinatura de Protocolo entre o Município de Gondomar e da Póvoa de Lanhoso Preparação do Salão Nobre, Receção e acompanhamento dos convidados. Impacto positivo
23, 24, 25 e 26 de março de 2017 Final 8 da Taça de Portugal de Basquetebol Masculinos Apoio no catering, receção e acompanhamento dos convidados. Impacto positivo
30 de março de 2017 Inauguração da Ourindustria - Colocação de cadeiras;- Preparação de catering;- Receção e acompanhamento os convidados;- Apoio no catering. Impacto positivo

Gabinete de Protocolo e Relações Públicas



ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOPreparação do expediente relativo às reuniões da Câmara Municipal Tratamento do expediente relativo a cinco (duas públicas) reuniões ordinárias e uma extraordinária do Órgão Executivo, nomeadamente elaboração de propostas, agendas de trabalhos, as atas, envio de documentação aos eleitos locais, encaminhamento das deliberações para os diversos serviços da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, elaboração dos editais respetivos
Decisões que são tomadas com eficácia externa. Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através da elaboração atempada dos editais e seu envio para publicação na página da Câmara

Preparação do expediente relativo às sessões da Assembleia Municipal Tratamento do expediente relativo a uma sessão ordinária  do Órgão Deliberativo e uma reunião de líderes municipais, nomeadamente preparação das ordens de trabalhos, elaboração das atas, envio de documentação aos eleitos locais, encaminhamento das deliberações para os diversos serviços da Câmara Municipal e outras Entidades, elaboração dos editais respetivos
Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através da elaboração atempada dos editais e seu envio para publicação na página da Câmara

Elaboração do ficheiro de todas as deliberações tomadas pelos Órgãos Deliberativo e Executivo Registo de todo o conteúdo das atas das reuniões e sessões Fornecimento de informações relativas às deliberações tomadas , sempre que solicitadas pelços serviços. Rápida localização da deliberação tomada, possibilitando uma maior celeridade no andamento dos processos

GABINETE DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - FEVEREIRO E MARÇO DE 2017



Envio de convites para eventos municipais Remetidos para os diversos órgãos municipais e entidades (Associações, Coletividades, Forças de Segurança, Saúde, etc.) Contribuir para uma maior participação em todas as atividades desenvolvidas
Passagem de certidões das deliberações Resposta a solicitação de munícipes ou serviços da Câmara, remetendo-se as cópias simples ou autenticadas das deliberações solicitadas Contribuiu para o cumprimento de obrigações legais, quer dos munícipes, quer da Câmara
Elaboração de editais dos despachos da Presidência e Vereação Publicitação das decisões com eficácia externa Cumprimento de imperativo legal
Expedição do correio emitido pelos diversos Serviços Tratamento e encaminhamento do correio provenientes dos diversos Serviços Municipais, para o exterior (18 376 documentos expedidos) O empenho para que o mesmo seja enviado diariamente (mesmo quando entregue após a hora de saída do correio) proporciona maior celeridade na informação que se pretende fazer chegar aos destinatáriosRegulamentos Municipais Publicitação nos termos da legislação Cumprimento de imperativo legal
Bandeiras Colocação das Bandeiras Nacional e do Concelho, à 6.ª feira e sua retirada à 2.ª feira. Colocação da Bandeira Nacional em situações de luto Nacional ou outro, conforme diretivas para o efeito

Imperativo legal - Forma de informação à população, em situações de Luto Nacional ou Atos de Comemoração
Apoio ao Arquivo Municipal Fornecimento de informações/cópias de documentos arquivados no Edifício Central após solicitação do serviço do Arquivo Maior rapidez no andamento dos processos dos serviços que requisitaram a respetiva informação/cópia, não sendo necessário aguardar a deslocação ao edifício de um funcionário(a) do arquivo





  
GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS 

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

fevereiro e março/2017 
   Mercados Municipais de Areosa, Gondomar (S. Cosme) e Rio Tinto e Biológico de Gondomar, foi dada continuidade a todo o expediente, relacionado com a operacionalidade dos mesmos. 

Verificação e atualização da base de dados existente de todos os comerciantes. Manter a sua atualização. Elaboração e resolução do expediente inerente à falta de pagamento da taxa correspondente à ocupação de lojas nos Mercados da Areosa e de Mercado de Rio Tinto, no sentido dos adjudicatários procederem ao pagamento das respetivas taxas. No mês de fevereiro no Mercado da Areosa relativamente a 7 lojas e 2 do Mercado de Rio Tinto. No mês de março, relativamente a 7 lojas do Mercado de Areosa e a 1 de Rio Tinto. 
Que os adjudicatários procedam ao pagamento/regularização das taxas de ocupação em débito. 

Foi solicitada aos respetivos serviços a reparação em alguns espaços do 2º piso do Mercado de Areosa, devido a infiltrações de água. Melhorar as condições de operacionalidade no referido Mercado. Elaboração de Requisições para reposição e/ou de material nos Mercados Municipais. Manter as condições de operacionalidade nos Mercados.    



  
GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS 

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

  fevereiro e março/2017 
Feiras de Gondomar (S.Cosme),Complementar de Gondomar (S. Cosme), Bela Vista, Melres e Rio Tinto. Foi dado seguimento a todo o expediente rececionado e expedido como pela elaboração de  informações, editais, correspondência enviada. 

Procedeu-se à atualização da base de dados de todos os feirantes. Com vista a assegurar a sua atualização. Na Feira de Gondomar (S. Cosme), na sequência da reestruturação de lugares efetuada nos setores de Brinquedos/Bijuteria e de Malhas e Miudezas, procedeu-se à elaboração de novos contratos de acordo com a atual área de ocupação de lugar. No recinto da feira procedeu-se à delineação atualizada dos lugares. Com a Reestruturação de lugares e de acordo com o ponto 2 do artigo 14º do Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Gondomar, conceber melhores condições de operacionalidade nas referidas feiras. 
Relativamente à Feira Complementar de Gondomar S. Cosme, na sequência de um Inquérito efetuado a todos os feirantes que exercem na referida Feira, no sentido de se proceder a uma ampla reestruturação à mesma, foi elaborado todo o expediente inerente (Edital, Ata, Informações e correspondência). O ato público para a atribuição do direito de espaços de venda foi levado a efeito no dia 15 de fevereiro, e nessa sequência foram efetuados novos contratos de acordo com a atual área de ocupação de lugar. No recinto da feira procedeu-se à delineação atualizada dos lugares. Relativamente às Feiras de Gondomar (S. Cosme), Complementar de Gondomar (S. Cosme), Bela Vista e de Rio Tinto, é efetuada semanalmente a marcação de falta/presença dos feirantes. E, na sequência do registo e análise às faltas dadas pelos feirantes, (seis faltas seguidas, sem justificação) é efetuado expediente inerente (elaboração de informação, ofícios e contactos telefónicos).  

Verificar a assiduidade dos feirantes. E que os mesmos procedam à respetiva justificação às faltas dadas, evitando assim a perda de direito de ocupação do lugar de terrado. 
Procedeu-se ao atendimento presencial e telefónico que visavam prestar esclarecimentos para o exercício, atribuição de lugar e sobre o valor das Taxas em vigor, nas diversas Feiras Municipais.  Informar os interessados em como devem proceder para se candidatarem à(s) Feira(s) pretendida(s).  



  
GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS 
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  fevereiro e março 2017 Festas e Ocupações Diversas de Espaço Público 

Na sequência da elaboração de Edital e das respetivas plantas com a localização dos espaços previstos relativamente à ocupação do espaço público no dia de Carnaval (28 de fevereiro), em S. Pedro da Cova, nas Festas em honra a Sr. dos Passos (02 de abril), na União das Freguesias de Melres e Medas e para a ocupação de espaço público durante a semana Santa (de 08 a 15 de abril), em Rio Tinto, foram rececionados e analisados vários pedidos. Foram efetuadas Informações no sentido de procederem ao pagamento pela devida ocupação. Procedeu-se à elaboração de Edital  e da respetiva planta relativo à ocupação de espaço público no Multiusos de Gondomar durante os Concertos de  Anselmo Ralph  (18 de março), de Roberto Carlos (dias 24 e 25 de abril) e dos Placebo (a 01 de maio). O ato público de atribuição dos espaços foi  levado a efeito no dia 14 de março e na sequência do mesmo foi efetuada Informação no sentido de procederem ao pagamento pela devida ocupação. 

Permitir aos requerentes o exercício da sua atividade no espaço público durante o período pretendido. 



  
GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS 

                                                                                                                                                                                                                                     Gondomar, 03 de abril 2017                                                                                                                                                                                                                                          O Coordenador Técnico,                                                                                                                                                                                                                                              (Paulo Pacheco) 

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

De 30 de março a 02 de abril XIX edição da Ourindústria   

 

O Município em parceria com o (C.I.N.D.O.R.) Centro de Formação da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria e a (A.O.R.P.) Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, realizou entre os dias trinta de março a 02 de abril, a OURINDÚSTRIA/2017. A XIX edição ficou assinalada também pela presença oficial do Ex.mo Sr. Secretário de Estado da Indústria Dr. João Vasconcelos. Procedeu-se à atualização  do Site da Ourindústria e da página no Facebook como forma de divulgação e promoção do evento.   Foram efetuadas várias reuniões, Informações, Pareceres Prévios, Requisições e toda a correspondência inerente à realização da mesma.  Foi enviada (via postal) a seguinte correspondência: 1.500 inscrições, a industriais ligados ao ramo da Ourivesaria, como potenciais expositores; 6.200 f epass’s a divulgar e convidar a visitar o evento nível nacional (entre outros a armazenistas, retalhistas e fabricantes) e 136 f epass’s para Espanha destinadas a ourivesarias e joalharias. Foi também enviada correspondência por mail a publicitar e a convidar a visitar o evento para países como: Rússia, Suécia, Moçambique, Cabo Verde, Austria, Espanha, Itália, Hong Kong, Inglaterra, USA, Alemanha, Turquia, etc) Rececionadas inscrições a manifestarem interesse em participar, nos 75 Stands da Ourindústria estiveram presentes as seguintes áreas de atividade: 33 da Ourivesaria, 04 de Máquinas, 01 Ensaiador, 01 de Ensaiador, 01 Fornecedor de material preciosos, 01 de Informática, 14 Designer’s, 02 de Estojoaria, 01 de Seguros, 04 Instituições, Goldpark, Lojas Amour Glamour by Noivos de Gondomar, Manuel Rodrigues Cruz Produções e 01 a trabalhar ao vivo em Filigrana. Foram distribuídos a todos os Expositores Certificados de Participação e paralelamente uma oferta alusiva ao evento. Após análise efetuada por um Júri, a todos os stands/peças, foram atribuídos Troféus INOVAÇÃO/CRIATIVIDADE  que distingue a peça mais inovadora e criativa, e o de ORIGINALIDADE  ue distingue a melhor Montra/Stand. Foi levado a efeito o sorteio de um coração em filigrana, por todos os utilizadores da pág. do Facebook. Levou-se a efeito um Desfile de Joias cedidas pelos expositores e com a colaboração de Lojas Amour Glamour by Noivos de Gondomar. Foi enviado por mail a todos os expositores um inquérito, com vista a recolher opiniões e sugestões que visem a realização da próxima edição. 

Oferecer aos industriais do setor da Ourivesaria novas oportunidades de negócio  estimando o papel dos empresários no desenvolvimento desta atividade. 



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOANO DE 2017 - 03/01/2017 a 31/01/2017 CONTROLO  METROLÓGICO PRIMEIRA VERIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE INSTRUMENTOS DE PESAGEM E MEDIÇÃO.
FORAM CONTROLADOS 47 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DIGITAIS E ANALÓGICOS COM VÁRIOS ALCANÇES MÁXIMOS, PERTENCENTES A  40 EMPRESAS DESTE CONCELHO. RESULTANTE DESTES TRABALHOS CONSTITUIU RECEITA DO  MUNICÍPIO A IMPORTÂNCIA DE €1,264,95ANO DE 2017 - 01/02/2017 a 27/02/2017 CONTROLO  METROLÓGICO PRIMEIRA VERIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE INSTRUMENTOS DE PESAGEM E MEDIÇÃO
FORAM CONTROLADOS 65 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DIGITAIS E ANALÓGICOS COM VÁRIOS ALCANÇES MÁXIMOS, PERTENCENTES A  46 EMPRESAS DESTE CONCELHO. RESULTANTE DESTES TRABALHOS CONSTITUIU RECEITA DO  MUNICÍPIO A IMPORTÂNCIA DE €2,119,27ANO DE 2017 - 01/03/2017 a 31/03/2017 CONTROLO  METROLÓGICO PRIMEIRA VERIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE INSTRUMENTOS DE PESAGEM E MEDIÇÃO
FORAM CONTROLADOS 47 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DIGITAIS E ANALÓGICOS COM VÁRIOS ALCANÇES MÁXIMOS, PERTENCENTES A  65 EMPRESAS DESTE CONCELHO. RESULTANTE DESTES TRABALHOS CONSTITUIU RECEITA DO  MUNICÍPIO A IMPORTÂNCIA DE €2,544,68

 GABINETE DE METROLOGIA LEGAL
MUNICIPIO DE GONDOMAR















PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
1 de fevereiro e 1 de março Reunião ACES O Multiusos de Gondomar acolhe mensalmente as reuniões mensais da Direcção do Internato do ACES - Agrupamento de Centros de Saúde de Gondomar. As reuniões de fevereiro e março contaram com a participação de cerca de uma centena de pessoas em cada reunião.

1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20 de fevereiro, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e31 de março Curso de Formação para Treinadores O Curso de Formação para Treinadores - Grau I é uma iniciativa da Associação de Futebol do Porto, integrada no programa da Cidade Europeia do Desporto Gondomar 2017, que decorre entre janeiro e maio. A parte teórica acontece numa das salas de formação do Multiusos de Gondomar às segundas, quartas e sextas.
O Curso de Formação para Treinadores - Grau I conta com 35 inscritos e nos meses de janeiro e fevereiro soma 64 horas de formação.

10 de fevereiro II Gala Laços Solidários A II Gala Laços Solidários foi organizada pela Câmara Municipal de Gondomar em colaboração com a Associação de Silveirinhos e contou com a participação de crianças, jovens e adultos, com e sem necessidades educativas especiais. Este foi um evento único e inclusivo que apresentou uma grande diversidade de idades e de ambiências: dança, canto, expressão, teatro e música. Além dos utilizadores da Associação de Silveirinhos é de destacar a participação dos Músicos Geração.
A II Gala Laços Solidários contou com a participação de 160 pessoas (dos 2 aos 19 anos, de várias escolas do Município). Assistiram a este espetáculo cerca de 650 pessoas.

11 de fevereiro "Alice na cidade D'Ouro" - Dancingstar
O sarau de dança "Alice na cidade D'Ouro" foi uma iniciativa da Associação Valboense de Dança DancingStar, que tendo a dança como pano de fundo levou todos os espectadores numa viagem pelo imaginário da "Alice no país das maravilhas". Não faltaram a Alice, o Chapeleiro, o Coelho Branco, a Raínha de Copas e o seu exército. O espetáculo decorreu num terço da nave e teve o apoio de um dos bares.

O sarau contou com a participação de 320 participantes e cerca de 1200 espetadores.
15 de fevereiro "Ao encontro do desporto: jornadas de formação: organização e gestão Esta ação de formação é uma iniciativa da Associação S4L, e éparte integrante do programa da CED Gondomar 2017. Aformação decorreu numa das salas de formação do Multiusos,entre as 21h e as 24h. Esta ação de formação contou com a participação de 28 formandos.

17 de fevereiro e 17 de março Reuniões Clínicas ACES + CHP Realização de reuniões clínicas mensais do ACES Gondomarcom o Centro Hospitalar do Porto. Cada uma destas reuniões contou com a participação de cerca de uma centena de pessoas em cada reunião.
18 de fevereiro Mega Festand de Andebol

A Mega Festand consiste num encontro com jovens jogadoresde andebol que tem como principal objetivo de promover amodalidade junto dos mais novos. O evento consiste numabrincadeira com campos de mini andebol e estações de jogospré-desportivos e habilidades motoras, e foi organizado pelaAssociação de Andebol do Porto em parceria com a GondomarCultural e o Clube Desportivo de Rio Tinto. 
Esta iniciativa teve a participação de 190 atletas, 300 espetadores e 11 voluntários.

19 de fevereiro Gala dos Campeões da Canoagem
A Gala dos Campeões da Canoagem 2016 é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Canoagem, inserida no programa da CED 2017. Esta iniciativa decorreu na Sala D'Ouro e premiou os atletas e os clubes campeões nacionais, os atletas e treinadores internacionais que representaram Portugal em Campeonatos do Mundo e da Europa, foram ainda entregues os prémios carreira e fair-play. De destacar a participação da Escola de Dança dos Bombeiros Voluntários de Gondomar durante a gala. No total participaram na Gala dos Campeões da Canoagem cerca de 700 pessoas, entre premiados e público.

23 a 26 de fevereiro Taça da Liga de Futsal Masculina
Competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol com a presença das 8 primeiras classificadas do Campeonato Nacional de Futsal Masculino: SL Benfica, Sporting CP, Associação Desportiva do Fundão, Futsal Clube Azemeis, AD Módicos Sandim, CF Os Belenenses, SC Braga e CR Leões Porto Salvo. Foram 7 jogos durante 4 dias com transmissão televisiva da TVI. Quanto a números, a Taça da Liga de Futsal contou com 200 atletas, 18 voluntários e 10 000 espetadores.

4 de março 3º Torneio Mini Basket 5 D'Ouro
Realizou-se no dia 4 de março entre as 9h e as 18h30 na nave principal do Multiusos de Gondomar a 3º edição deste torneio, a primeira edição de cariz internacional. Integrado no programa "Gondomar - Cidade Europeia do Desporto", e organizado pelo CLUB 5BASKET este torneio envolveu: 16 clubes e 28 equipas em 60 jogos. Estiveram presentes equipas dos seguintes clubes: CLUB 5BASKET (Gondomar), CD Póvoa (Póvoa de Varzim), Illiabum (Ílhavo), FC Gaia (V.N. Gaia), Guifões SC (Matosinhos), Fides - OV (Gondomar), Sangalhos DC (Anadia), AB Albicastrense (Castelo Branco), ASSCR Gumirães (Viseu), CP Esgueira (Aveiro), UD Oliveirense (Oliveira de Azeméis), Académico FC (Porto), CAB Pontevedra (Galiza - Espanha), NB Queluz (Lisboa), Academia de Basquetebol (Coimbra), GICA (Águeda). O 3º Torneio Mini Basket 5 D'Ouro envolveu 337 atletas, 52 voluntários e 1000 espetadores.

4 e 5 de março Game Day
O Game Day é um festival de jogos, consolas e simuladores promovido pelo Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Gondomar, que decorreu nos dias 4 e 5 de março na Sala D'Ouro. A edição de 2017 contou, além dos últimos jogos, consolas e simuladores, com uma área de jogos de tabuleiro e uma área de robótica com tecnologia e robots para experimentar. Este festival contou com  cerca de 3000 visitantes.

10 de março II Gala do Reconhecimento Desportivo Esta Gala, inserida no 45º Aniversário da Casa do Desporto do Porto, foi  organizada pela Direção Regional do Norte do IPDJ e tinha como objetivo premiar as colectividades e individualidades sediadas na Casa do Desporto  que se destacaram nas várias modalidades. Na Gala estiveram cerca de 700 participantes e teve como principal convidado o Senhor Secretário Estado do Desporto. 
11 e 12 de março Final 4 Taça de Portugal Voleibol  Séniores Masculinos A Final 4 da Taça de Portugal de Voleibol (séniores masculinos) foi organizada pela Federação Portuguesa de Voleibol e contou com a presença das seguintes equipas: SL Benfica, Castelo da Maia GC, SC Espinho e AJ Fonte Bastardo, tendo-se realizado 3 jogos. Esta competição envolveu 52 atletas, 45 voluntários e cerca de 3500 espetadores.
17 e 18 de março 12º Rali "Gondomar é D'Ouro" 2017 Esta prova organizada pelo Gondomar Automóvel Sport foi a segunda prova do Campeonato Regional Norte de Ralis e Taça Nacional de Ralis de Terra. O Rali de Gondomar teve o Multiusos como palco para a partida, no dia 17 de março, e entrega de prémios no dia 18. O Rali de Gondomar trouxe ao Multiusos cerca de duas centenas de pessoas.

18 de março Concerto Anselmo Ralph O concerto de Anselmo Ralph foi uma iniciativa da produtora Vibes & Beats que deu a conhecer o novo álbum do artista, intitulado “AMOR É CEGO” . o concerto incluiu não só os trabalhos do novo álbum mas também os grandes êxitos que têm marcado a sua carreira. No âmbito deste concerto estiveram no Multiusos de Gondomar cerca de 2500 pessoas.20 de março Sessão de divulgação e esclarecimento do Instituto da Segurança Social I. P. Sessão de divulgação e esclarecimento dinamizada pelo Instituto da Segurança Social, I. P. dirigida às instituições Particulares de Segurança Social do Distrito do Porto. As duas sessões realizadas contaram com a presença de cerca de 1300 pessoas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PAVILHÃO MULTIUSOS DE GONDOMAR



21 de março FCU Pinheirense - SL Benfica Este jogo insere-se no calendário da 1ª Divisão de Futsal masculino “Liga Sport Zone” época 2016/2017, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, e foi alvo de transmissão televisiva. Assistiram ao jogo cerca de 1200 pessoas.23 de março Projeto Idade D'Ouro Ativa Realização de testes de aptidão física dos participantes no projeto Idade D'Ouro Ativa, na Sala D'Ouro. Participaram nesta atividade cerca de 200 pessoas.
23 a 26 de março Final 8 Taça de Portugal Basquetebol masculino

Competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol e Associação de Basquetebol do Porto com a presença das seguintes equipas: Galitos Barreiro, Terceira Basket Club, CAB Madeira, Lusitânia, Illiabum Clube, SL Benfica, UD Oliveirense e Vitória SC. Os jogos das meias-finais e final foram transmitidos pela Bola TV. A Taça de Portugal de Basquetebol envolveu 120 atletas, 80 voluntários e 1900 espetadores.30 de março Reunião de trabalho das escolas Reunião de trabalho das escolas da região norte organizada pela CMG em conjunto com a DGEstE, realizada na Sala D'Ouro. As duas sessões realizadas contaram com a presença de cerca de 1300 pessoas.31 de março e 1 de abril Treino de Liderança para Treinadores Esta formação é uma iniciativa da Confederação do Desporto de Portugal, integrada no programa da CED 2017. A formação contou com a presença de 20 formandos, num total de 14 horas de formação.
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03-02-2017 Informação 007/2017 Liquidação de taxas -reclamação graciosa -audiência prévia - procº nº02/2015/42

Improcede a pronúncia dareclamante; há extemporaneidade dareclamação, pelo que deve serindeferida, por violação do nº 2 doartigo 16º da Lei nº 53-E/2006
07-02-2017 Informação manuscrita Pedido de documentos -legitimidade - registo MGD3585-2017

A requerente tem legitimidade se se trataremde documentos arquivados (artigo 17º CPA) oude processo a tramitar que lhe digadiretamente respeito (artigo 110º, nº 3 RJUE);se assim não for, carece de provar interesselegítimo no conhecimento dos documentos(artigo 110º, nº 6 RJUE)
08-02-2017 PROPOSTA Regulamento e Tabela deTaxas e Licenças (RTTL) - artigo15º, nº 8 - normasinterpretativas Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo

NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO (DEPARTAMENTO DO URBANISMO)



21-02-2017 Informação 008/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/25
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

21-02-2017 Informação 009/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/24
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

21-02-2017 Informação 010/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/26
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

21-02-2017 Informação 011/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/23
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

21-02-2017 Informação 012/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/22
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95



21-02-2017 Informação 013/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/21
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

21-02-2017 Informação 014/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/20
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

22-02-2017 Informação 015/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/19
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

22-02-2017 Informação 016/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/18
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/95

22-02-2017 Informação 017/2017 Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/17
Conclui-se que a alteração de áreas estádocumentalmente comprovada pelasFinanças; a partilha de imóveis rústicos daherança é apta à constituição decompropriedade, aplicando-se o dispostono artigo 54º da Lei nº 91/9523-02-2017 AÇÃO FORMAÇÃO Implementação do BALCÃOÚNICO Participação em formação quedecorreu no edifício da CMG



23-02-2017 Informação 018/2017 Alteração a licença deloteamento - liquidação detaxas - prestação de cauçãoque garanta o cumprimentodo pagamento das taxas -procº nº 02/2016/26
Conclui-se inexistir base legal para aprocedência do pedido; audiênciaprévia para projetada decisão deindeferimento

24-02-2017 Informação 019/2017 Pedido de certificação dedestaque - pedido de certidãode divisão do prédio poratravessamento de caminho -procº nº 01/2016/227
O destaque não pode ser certificado pornão estar verificado o pressuposto daalínea b) do nº 5 do artigo 6º do RJUE; opedido de certidão da divisão do prédiopor atravessamento de caminho não é dacompetência do DU

01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/25 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/24 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/26 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/23 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo



01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/22 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/21 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/20 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/19 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/18 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
01-03-2017 PROPOSTA Certidão de compropriedade(artº 54º Lei 91/95) - alteraçãoáreas - herdeiros diversos -procº nº 32/2017/17 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo



03-03-2017 Informação 020/2017 Uso de fração autónoma parafim não autorizado - cessaçãode atividade - ordemincumprida - despejoadministrativo - procº nº03/2016/22
Conclui-se que não tendo sido cumprida aordem de cessação da atividade na fraçãoautónoma, nos termos do nº 1 do artigo109º do RJUE, pode ser determinado odespejo administrativo, ao abrigo do nº 2do mesmo artigo; audiência prévia paratal decisão

03-03-2017 Informação manuscrita Pedido de informações doMinistério Público junto doTAF Porto - PA nº 29/2012 -MGD nº 8642/2016 Análise da resposta ao MinistérioPúblico e elaboração de informaçãoquanto ao procedimento a prosseguir
03-03-2017 Informação 021/2017 Pedido de isenção ou reduçãode taxas (Hotel) - artigo 15º,nºs 5 e 6 RTTL - artigo 25º, nº 3RJUE - procº nº 10/2011/4252

Conclui-se que o pedido não reúne ospressupostos para ser decidido,positivamente, pelo órgão executivo;audiência prévia para projetadadecisão de indeferimento
07-03-2017 Informação Processo judicial nº267/17.5BEPRT - ação deindemnização civil - Cooperativa"O Problema da Habitação, CRL" Análise da petição inicial e comentário
07-03-2017 Informação Areias - jurisdição de territóriopertencente ao município doPorto por parte da CMG -princípio de acordo

Conclui-se que o princípio de acordolevanta problemas de legalidade;propõe-se a consulta da CCDR-Nortesobre a matéria
08-03-2017 Informação 022/2017 Pedido de suspensão deprocedimento - queixosa -questão privada - procº nº01/2016/53

Conclui-se que a existência de questõesprivadas não são aptas, em geral, a gerar anecessidade de suspensão dos procedimentosurbanísticos, atento o caráter real dos atosurbanísticos e sob reserva de direitos deterceiros que lhes é inerente; audiência préviapara projetada decisão de indeferimento  



08-03-2017 MINUTA Pedido de informações doMinistério Público (MP) juntodo TAF Porto - PA nº 29/2012 -procº nº 11/2009/2174 Elaboração de resposta ao MP
10-03-2017 MINUTA Pedido de informações daIGAMAOT - ação de inspeção -avaliação do cumprimento doPOACL Elaboração de resposta à IGAMAOT
10-03-2017 Informação 023/2017 Pedido de vistoria - imóvelarrendado - artigo 9º do RAU -procº nº 30/2013/21

Conclui-se que o RAU já não se encontraem vigor e não existe norma na ordemjurídica igual ao disposto no nº 1 do artigo9º do RAU, pelo que deve ser indeferida avistoria; audiência prévia para projetadadecisão de indeferimento
10-03-2017 Informação manuscrita Suspensão do procedimento -ação judicial entre condóminos- procº nº 01-2012-135

Conclui-se que o procedimento já seencontra, automaticamente, suspenso porexistir ação administrativa especial atramitar, de impugnação de decisão queordenou a demolição de obras ilegais[artigo 115º, nº 1 RJUE)
13-03-2017 Informação 024/2017 Emissão de alvará de utilização- pedido de pagamento emprestações - procº nº10/2006/4852

Conclui-se que o pedido depagamento em prestações não temsustentação regulamentar, pelo quedeve ser indeferido, antecedendo-se adecisão de audiência prévia dainteressada 
14-03-2017 Informação 025/2017 Caducidade da licença deloteamento - parecer jurídicodos proprietários - PA nº29/2012 - procº nº11/2009/2174

Conclui-se que não é entendimento destaautarquia que a licença de loteamentotenha caducado; pode o parecer jurídicoser remetido ao MP (PA nº 29/2012) seessa for a pretensão dos seus autores



15-03-2017 Informação 026/2017 Escorrência de águas limpaspara a via pública - ordem deexecução de trabalhos -legitimidade - procº MGD nº9630/2016
Conclui-se inexistir suficiente prova daqualidade de proprietário [ou únicoproprietário] do demandado; deve serfeita prova bastante 

15-03-2017 Informação manuscrita Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTTL - procº nº01/2015/18
Conclui-se estarem reunidos ospressupostos materiais previstos nonº 4 do artigo 15º do RTTL parasubmeter o pedido a decisão do órgãoexecutivo15-03-2017 PROPOSTA Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - procº nº01/2016/368 Elaboração de proposta a submeter areunião do órgão executivo

16-03-2017 Informação manuscrita Legalização - regime delicenciamento - pedido dedeferimento tácito - procº nº01/2015/18
Conclui-se que o regime de licenciamentonão admite o deferimento tácito (alínea a)do artigo 111º RJUE) pelo que deve opedido ser indeferido; audiência prévia

16-03-2017 Informação manuscrita Pedido de redução de taxas -insuficiência económica (nº 3do artigo 15º RTTL) - relatóriosocial - procº nº 01/2016/36
O relatório social conclui que o agregadofamiliar não se enquadra numa situaçãode carência económica, pelo que deve opedido ser indeferido; audiência prévia

16-03-2017 Informação manuscrita Embargo de 2007 - prazo nãofixado - caducidade - procº nº11/2002/3528
Conclui-se que o embargo está caducado,por decorrência do prazo máximosupletivo (1 ano), devendo ser decretadoe ser comunicada a caducidade à CRP paraaverbamento (nº 8 do artigo 102º-B RJUE)



17-03-2017 Informação 027/2017 Alteração a loteamento -ocupação do domínio público -estacionamento público -procº nº 02/2016/73
Conclui-se que a área ocupada pode seradquirida, após procedimento dedesafetação; a aquisição da parcela nãoresolve de per si o problema documprimento de norma regulamentar queprevê a existência de estacionamentopúblico 

17-03-2017 Informação 028/2017 Comunicação da atribuição denúmero de polícia à CRP eFinanças - gratuito ou oneroso -registo MGD 34791/2016
Conclui-se que, em face dosdesenvolvimentos ocorridos, deve aautarquia comunicar oficiosamente aatribuição do número de polícia

20-03-2017 Informação 029/2017 Alteração a licença deloteamento - revisão de atotributário - procº nº02/2015/42
Conclui-se ser de rever o ato tributário,revogando-o parcialmente na parte queliquidou taxa de Compensação;notificação do ato tributário20-03-2017 MINUTA Notificação do ato de revisãode liquidação - procº nº02/2015/42 Elaboração de minuta de notificaçãode ato tributário (revisão)

20-03-2017 REUNIÃO "Condomínio fechado de 2moradias" - alinhamento depasseios e baiaestacionamento - procº nº01/2016/369
Audiência aos requerentes doprocesso, por estes solicitada viatelefone

22-03-2017 Informação 030/2017 Condomínio fechado de 2moradias - cedências gratuitasao domínio público - artigo 19ºdo RPDM - procº nº01/2016/369
Conclui-se dever ser solicitado aolegislador do RPDM resposta a algumasquestões interpretativas do artigo 19ºRPDM, por a operação urbanística nãoconstituir loteamento nem edificação comimpacte semelhante a loteamento23-03-2017 Informação manuscrita Ordem de demolição de 2011não executada - alteração doPDM - procº nº 11/2008/1021
Conclui-se que em face da existência deum novo PDM (a violação do anteriorfundamentara a decisão) deve ser feito,previamente, um juízo de viabilidade delegalização



23-03-2017 Informação manuscrita Legitimidade do representantelegal - procuração de 1986 -procº nº 02/2017/8
Conclui-se que nem o representanterenunciou ao mandato, nem seconhece revogação da procuração,pelo que existe legitimidade com basena procuração apresentada

23-03-2017 Informação manuscrita Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTTL - procº nº01/2016/591
Conclui-se estarem reunidos ospressupostos materiais previstos nonº 4 do artigo 15º do RTTL parasubmeter o pedido a decisão do órgãoexecutivo23-03-2017 PROPOSTA Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTTL - procº nº01/2016/591 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo

24-03-2017 Informação manuscrita Pedido de libertação degarantia bancária - receçãodefinitiva tácita - providênciacautelar - ação judicialprincipal - procº nº12/2005/1195
Encontrando-se a decorrer ação principal(judicial) será de aguardar a decisão finalda mesma, abstendo-se a autarquia deexecutar a garantia até essa decisão,como resultou da decisão cautelar

24-03-2017 Informação 031/2017 Alteração a licença deloteamento - área florestal deprodução - legalização e obrasnovas - lote em UOPG - RPDM -procº nº 02/2016/69
Conclui-se que à legalização, emUOPG, se aplica o artigo 86º do RPDM(Ordem de Serviço nº 9/2015) e àsnovas construções aplica-se o artigo35º alínea a) do RPDM

28-03-2017 Informação 032/2017 Informação desfavorável a PIP -reclamação - manutenção dadecisão desfavorável - recursohierárquico - procº nº 05/2015/20
Conclui-se que o recurso hierárquicodeve ser rejeitado, ao abrigo do artigo196º, nº 1 alíneas a) e c) do CPA;competência da câmara municipal



28-03-2017 PROPOSTA Informação desfavorável a PIP -reclamação - manutenção dadecisão desfavorável - recursohierárquico - procº nº 05/2015/20 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo
29-03-2017 Informação manuscrita Licença - prazo para requereremissão do alvará - ação judicial -sentença - suspensão doprocedimento - regime excecionalde extensão de prazos - procº nº10/2011/3299

Conclui-se que o procedimento deveprosseguir, por finda a ação judicial,sem prejuízo da extensão excecionaldo prazo previsto no nº 3 do artigo 1ºdo DL 120/2013
30-03-2017 ADITAMENTO - Informação nº 029/2017

Alteração a licença deloteamento - revisão de atotributário - usos - parâmerosurbanísticos - procº nº02/2015/42 Aclara-se que os usos [dos edifícios]constituem um parâmetro urbanísticoDIÁRIO DA REPÚBLICA
01-02-2017 a 03-02-2017 Diário da República 05-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 06-02-2017 a 10-02-2017 Diário da República 06-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 13-02-2017 a 17-02-2017 Diário da República 07-2017 Não foi publicada legislaçãoem matéria urbanística 20-02-2017 a 24-02-2017 Diário da República 08-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 



27-02-2017 a 03-03-2017 Diário da República 09-2017 Decreto-Lei nº 25/2017 Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 201706-03-2017 a 10-03-2017 Diário da República 10-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 
13-03-2017 a 17-03-2017 Diário da República 11-2017 Decreto-Lei nº 29/2017 Procede à segunda alteração doDecreto-Lei n.º 180/2009, de 7 deagosto, que aprova o regime doSistema Nacional de InformaçãoGeográfica20-03-2017 a 24-03-2017 Diário da República 12-2017 I. Aviso nº 2682/2017                    II. Aviso nº 3065/2017 I. Classificação do Parque das Serras do Porto como Paisagem Protegida Regional       II. Alteração do Plano Diretor Municipal de Gondomar27-03-2017 a 31-03-2017 Diário da República 13-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 

Manuel Pacheco
Município de Gondomar, 03 de abril de 2017                                                            O Dirigente Intermédio de 3º grau, MANUEL ANTÓNIO 
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Setor de Equipamento 

RELATÓRIO ATIVIDADES PARQUE AUTOMÓVEL Fevereiro/Março 2017 PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO EQUIPAMENTO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE SERVIÇO PRESTADO 08/03/2017 a 28/03/2017 Máquina Rastos    Camião Alargamento e abertura de caixa para pavimentação da Rua da Escola (Lomba) Melhoria das vias de comunicação 
13/03/2017 a 20/0372017 Máquina giratória    Camião Limpeza e remoção de cubos no depósito de materiais em S. Pedro da Cova Organização depósito de materiais. 
13/03/2017 a 31/03/2017 Máquina de Rastos Regularização da pista de motocross de Atães (Jovim) Apoio Municipal à prática de desportos motorizados 
21/03/2017 a 30/03/2017 Máquina giratória Substituição do coletor de águas pluviais na rua de Buarcos (Valbom) Melhoria da rede de condução de águas pluviais 
29/03/2017 a 31/03/2017 Máquina Rastos    Camião Desaterro para alargamento da Rua das Alminhas (Lomba) Melhoria das vias de comunicação 
01/02/2017 a 31/03/2017 Autocarros 60 Cedências autocarros para levar a efeito vários programas organizados pela Câmara Protagonização de várias iniciativas  de índole social, cultural e pedagógica direcionadas às crianças, jovens e idosos do Município. 



      
 

 

 P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt   
 

Setor de Equipamento 

01/02/2017 a 31/03/2017 Autocarros 17 Cedências de autocarros a Instituições de Ensino Proporcionar aos alunos alargamento dos conhecimentos através de "visitas culturais".  
01/02/2017 a 31/03/2017 Autocarros 01  Cedências de autocarros a Associações Folclóricas e Musicais Participação Autárquica nas deslocações aos locais de atuação.  01/02/2017 a 31/03/2017 Autocarros 28  Cedências de autocarros a Instituições Desportivas Colaboração Autárquica para a participação nas atividades desportivas 
01/02/2017 a 31/03/2017 Autocarros 09 Cedências de autocarros às Juntas de Freguesia Apoio Autárquico nas iniciativas Culturais e Recreativas das Juntas de Freguesia,  
01/02/2017 a 31/03/2017 Autocarros 07 Cedências de autocarros a Instituições Sociais, Culturais e Recreativas Apoio Autárquico no desenvolvimento de ações sociais, culturais e recreativas. 
01/02/2017 a 31/03/2017 Autocarros 07 Cedências de autocarros a Instituições várias Colaboração Autárquica na realização de passeios/convivios diversificados.        O Coord. Técnico          (António Silva) 

 



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO01/02/2017 a 31/03/2017 Toponimia Instrução e conclusão de 2 processos de atribuição de designação/alteração toponimica Proporcionar aos utentes  da via pública uma correta identificação       
01/02/2017 a 31/03/2017 Seguros

Gestão e atualização da carteira de seguros do Municipio - Inclusões e Exclusões na apolice de acidentes pessoais, participações de sinistros e correção de recibos de prémios de seguro a pagar
 28 processos

01/02/2017 a 31/03/2017 Inventário de bens móveis Receção, conferência e itiquetagem de 312 bens moveis adquiridos e registo dos mesmos do sistema informático SIC
Melhoria dos equipamentos nosdiversos setores desta Câmara eEstabelecimentos de ensino

Setor do Património



01/02/2017 a 31/03/2017 Tranferencia de bens móveis Acompanhamento de 127 tranferencias de bens entre escolas/setores e respetiva atualização no sistema informático SIC Atualização do inventário
01/02/2017 a 31/03/2017 Inventariação de bens imóveis Terrenos – Inventariação e registo na aplicação informática SIC 23 processos/Atualização do inventário
01/02/2017 a 31/03/2017 Reparação de equipamentos Informação sobre oportunidade de reparação de equipamentos  9 processos
01/02/2017 a 31/03/2017 Limpeza de terrenos Informação sobre identificação de proprietários para limpeza de terreno 56 procedimentos
01/02/2017 a 31/03/2017 Contratos Elaboração de contratos diversos 5 contratos
01/02/2017 a 31/03/2017 Informações Atualização da base de dados com a identificação de prédios devolutos 39 prédios
01/02/2017 a 31/03/2017 Informações Informações prestadas às Juntas de Freguesia, com identificação de proprietários de terrenos ou prédios  27 prédios 

A CoordenadoraRosa Martins



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE OU                   SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOPareceres de processos, InformaçõesInternas, Certidões, Audiências aosMunicipes.Acompanhamento na CCDRN da propostade transposição de normas do POACL parao PDM de Gondomar.Preparação de Processo para publicação emDiário da Republica da Proposta daCorreção Material do Plano DiretorMunicipal.Públicação em Diário da República daAlteração do Plano Diretor Municipal (PDM)DR 2ª série nº 59 de 23 de março de 2017Abertura e acompanhamento daParticipação pública da Alteração do PlanoDiretor Municipal (PDM).1 de fevereiro a 31 março de 2017 Estudos e Acessibilidades Informações no âmbito das ViaEstruturantes e Linha do Metro. Pareceres de processos, InformaçõesInternas, Certidões, Audiências aosMunicipes.1 de fevereiro a 31 março de 2017 Sistema de Informação Geográfica No âmbito da Cartografia e SIG. Atualizações dos dados georeferênciados.
1 de fevereiro a 31 março de 2017 Sistema de Informação Geográfica Aplicação EPL, GU e WEB. Gestão de toda a informação geográfica dasaplicações de emissão de plantas, gestãourbanística e webPDM e webEPL para anova plataforma das aplicações. Eatualização da base de dados geográfica.
1 de fevereiro a 31 março de 2017 Bases de Dados No âmbito dos PMOT's Catalogação de todos os CD's de dados ebackup existentes neste Gabinete, comopção de pesquisa. Registo informático dasaudiências.Colaboração na elaboração de Plantas deLocalização e dos PMOT´s, no âmbito dasCandidaturas Comunitárias.Colaboração na elaboração do Processo deCandidatura ao Projeto "Intercetor de RioTinto".Setor Património Fornecimento de elementos no âmbito daToponímia.Gabinete de Apoio à Presidência Colaboração na elaboração de informações e trabalhos de diferentes áreas.

Divisão de Desenvolvimento Económico Análise de loteamento de Valchão parafutura Zona Industrial. Estudos de possiveisZonas Industriais de acordo com o PDM.

1 de fevereiro a 31 março de 2017 Colaboração com outros Setores do Municipio
Gabinete de Estudos Estratégicos

Informação ao abrigo dos PMOT's. PlanoDiretor Municipal, Plano de Pormenor dasPedreiras-Triana, Plano de Pormenor deBoialvo e Plano de Ordenamento daAlbufeira de Crestuma-Lever.
Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT's)1 de fevereiro a 31 março de 2017

GABINETE DE PLANEAMENTO E SIG



1 de fevereiro a 31 março de 2017 SIG - Sistemas de Informação Geográfica Participação no grupo de trabalho noâmbito da AMP. Preparação dos elementos geográficos paradisponibilização à AMP. Acompanhamentodo processo.
1 de fevereiro a 31 março de 2017 Parque das Serras do Porto Participação no grupo de trabalho doprojecto "Parque das Serras do Porto",formado pelos Municipios de Valongo,Paredes e Gondomar. Acompanhamento do processo.
1 de fevereiro a 31 março de 2017 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da AMP PAMUS

Participação no grupo de trabalho doPlano de Ação de Mobilidade UrbanaSustentável da AMP PAMUS , formadopelos Municipios da AMP. Acompanhamento do processo.
1 de fevereiro a 31 março de 2017 Estrada da Circunvalação Participação no grupo de trabalhoformado pelos Municípios de Gondomar,Maia, Porto e Matosinhos. Acompanhamento do projeto no âmbitoAMP.1 de fevereiro a 31 março de 2017 Áreas de Reabilitação Urbana - ARUs Delimitação das ARUs e ORUs Elaboração das ARUs e ORUsO/A responsável



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOAtualização do Mapa de Pessoal, através da retida de trabalhadores pelos seguintes motivos: aposentação, denuncia de contrato, cessação de contrato, falecimento; Elaboração de despachos de afetação/reafetação dos trabalhadores (mobilidade interna nos serviços);Acordos de Mobilidades internas De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Metodologias de Recrutamento e Seleção de Pessoal Diário da República Envio de avisos para o DR - CRJEP, celebração de contratos, comissões de serviço, designações, procedimentos concursais, etc..
Arquivo - Processos individuais trabalhadores - Organização de novos processos, atualização e junção de documentos, nomeadamente de processos dos trabalhadores contratados no âmbito das AEC, etc.Elaboração dos processos dos pedidos de aposentação solicitados pelos trabalhadores (CGA).Emissão de declarações, nomeadamente da relação jurídica de emprego público, etc.; elaboração de várias informações relacionadas com os trabalhadores;Elaboração de informações referentes aos trabalhadores a fim de proceder à aplicação da legislação inerente à gestão de recursos humanos.ADSE - Inscrição, renovação e cessação da inscrição de trabalhadores;Centro Regional de Segurança Social - Inscrição e cessação de funções dos trabalhadores;Juntas médicas - Promoção das verificações domiciliárias de doença e juntas médicas à ADSE e Caixa Geral de Aposentações (CGA);CGA - Pedidos de aposentação e reinscrição de trabalhadores;Seguros - Elaboração de processos de acidentes de trabalho e respetivo envio para o Mediador e Companhia de Seguros;De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Metodologias de Recrutamento e Seleção de Pessoal Recrutamento e Seleção AEC - Atividade de Enriquecimento Curricular - Receção de documentos e posterior elaboração de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado a Tempo Parcial, após envio dos dados por parte da Educação, denuncias de contrato, etc.

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos - Gabinete de Metodologias, Recrutamento e Seleção de Pessoal
De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Metodologias de Recrutamento e Seleção de Pessoal Mapa de Pessoal 

De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Metodologias de Recrutamento e Seleção de Pessoal Processos trabalhadores

De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Metodologias de Recrutamento e Seleção de Pessoal Entidades



SIADAP Acompanhamento e apoio administrativo do processo de avaliação do SIADAP 1, 2 e 3, nomeadamente das reuniões ocorridas em fevereiro e março do CCA.Movimentação/tramitação do expediente no Sistema de Gestão Documental (My Doc Win) e respetivo arquivo.Elaboração de informações do âmbito do serviço do Gabinete.Submissão de candidaturas ao Centro de Emprego, nomeadamente aos programas Contrato-Emprego-Inserção e CEI+ Projeto-Centro de Emprego - Tramitação, elaboração de contratos emprego-inserção, celebrados no âmbito da medida Contrato Emprego-Inserção (desempregados beneficiários das prestações de desemprego), bem como contrato emprego inserção+ (beneficiários do RSI) e acompanhamento de todo o processo até ao final do projeto, elaboração dos respetivos seguros, incluindo o encerramento de projetos;Seguros -Tramitação dos seguros dos CEI e CEI+, ou seja,  elaboração de processos de acidentes de trabalho p/ os CEI+ bem como elaboração dos processos de acidentes pessoais relativamente aos CEI e respetivo envio para o Mediador e Companhia de Seguros;
De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Segurança e Condições de Trabalho Planear a organização das ações de formação internas e externas tendo em vista a valorização profissional dos trabalhadores municipais Calendarizar ações de formação, bem como ajustar com a entidade formadora o calendário mais adequado aos intervenientes
De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Segurança e Condições de Trabalho

Promover a aplicação das normas legais previstas no âmbito dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho; Assegurar o enquadramento das tarefas específicas relativas às políticas de segurança, higiene e saúde no trabalho Criar um compêndio de leis na àrea da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho para apresentação ao executivo. Em consonância com a ACT, desenvolver projetos e atividades nesta àrea
De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Cadastro, Remunerações e Assiduidade - Expediente Atendimento publico; recepção de expediente diverso; registo da assiduidade dos trabalhadores; informações; oficios

Neste serviço realizamos atendimento ao público, com recepção de expediente diverso. Fazemos o registo em SGD de documentos enviados pelos trabalhadores sobre férias, serviços externos, consultas…, fazemos todo o controlo da assiduidade dos trabalhadores através do registo no Relogio de ponto, tirando depois as listagens para controlo. Envio das listagens para os vencimentos. 

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos - Gabinete de Segurança e Condições de Trabalho

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos - Gabinete de Cadastro, Remunerações e Assiduidade

De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Metodologias de Recrutamento e Seleção de Pessoal Centro de Emprego

De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Metodologias de Recrutamento e Seleção de Pessoal Expediente Geral



De 01/02/2017 a 31/03/2017 - Gabinete de Cadastro, Remunerações e Assiduidade - Vencimentos Atendimento publico; verificação da assiduidade; recepção dos documentos da da ADSE; informações; oficios

Neste serviço realizamos atendimento ao publico, com recepção de expediente da ADSE; Reembolso de das despesas médicas; Sub. Transporte; Elaboração de diversos mapas mensais, trimestrais e anuais para DGAL, INE, INA, DGAEP, ANMP, GGF; Relatorio de actividades; Balanço social; Elaboração de cartões de assiduidade; Ajudas de custo... Organização dos processos respeitantes a abonos de familia; Subsidios; Abonos complementares...Tramitação dos processos de penhoras; alteração do posicionamento remuneratório; verificação de faltas e licenças nos termos da lei; Processamento dos salários; Promover a avaliação anual da formação; Planear a organização das ações de formação internas e externas; Acompanhar os processos relativos a acidentes em serviço e de trabalho, bem como de doenças profissionais.

















PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
1/fevereiro a 31/março de 2017 Apoio à Escolas EB1, Centros Escolares e Jardins de Infância Manutenção de equipamentos informáticos (computadores, monitores, impressoras, quadros interativos) e de infra-estruturas de rede de comunicações Reparação dos equipamentos informáticos das escolas EB1 e Jardins-de-infância
1/fevereiro a 31/março de 2017 Apoio aos utilizadores Apoio aos utilizadores para a correta utilização dos equipamentos e aplicações disponiveis Melhor utilização dos equipamentos e aplicações pelos mais de 450 utilizadores
1/fevereiro a 31/março de 2017 Atualização do software de sistemas e aplicacionais

Assegurar que são instaladas todas as atualizações de software disponiveis pelos fabricantes (atualizações de segurança, patchs de correção, firmware, novas versões de aplicativos ou de software aplicacional) Software atualizado 
1/fevereiro a 31/março de 2017 Segurança de dados Gestão e controlo das cópias de segurança dos diversos sistemas informáticos Proteção dos dados do Municipio.                                                    Reposição de ficheiros sempre que soliciado pelos utilizadores

Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017

1/fevereiro a 31/março de 2017 Comunicações de voz e dados Manutenção dos equipamentos de comunicação de voz e de dados disperso por todos os edifícios onde estão instalados Serviços Municipais;
Identificação das anomalias nos equipamentos de voz e de dados e proceder à sua reparação recorrendo, se necessário, ao prestador do serviço de comunicações eletrónicas ou ao prestador do serviço de manutenção de equipamentos;

1/fevereiro a 31/março de 2017 Atualização versões do sistema operativo e office Atualização da versão do sistema operativo Microsoft para a versão Microsoft Windows 7 e Microsoft Office para a versão Microsoft Office 2010 Atualização dos computadores de diversos Serviços
1/fevereiro a 31/março de 2017 Correção da base de dados de entidades Correção de entidades: retificando nomes, moradas, codigos postais, nómeros de contribuinte, etc., adicionando país, eliminando duplicados ou desativando entidades Corigidas mais de 150 entidades.
1/fevereiro a 31/março de 2017 Envio de ficheiros de cobrança para a SIBS Tratamento dos ficheiros de cobrança para envio à SIBS para pagamentos multibanco Tratamento e envio dos ficheiros relativos a pagamentos de refeições escolares, publicidade e ocupação da via publica e contra-ordenações de transito.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017

1/fevereiro a 31/março de 2017 Elaboração de documentação técnica
Elaboração de todos os documentos de especificações técnicas necessários para os processos de aquisição de equipamentos, licenciamento de software informático e comunicações para os Serviços Municipais. Posterior colaboração com os júris dos procedimentos na elaboração de pareceres técnicos para a verificação de propostas.

Elaboração de documentos técnicos para aquisição de equipamentos e software
1/fevereiro a 31/março de 2017 Publicar editais no site do Municipio Publicitar no site do Municipio, na area Balcão Virtual os editais e atas dos diferentes Serviços Disponibilizados editais dos Serviços: DGU, DRCMA; GOA e de  atas da Câmara e Assembleia Municipal
1/fevereiro a 31/março de 2017 Manutenção do parque informatico - Manutenção preventiva e curativa dos equipamentos do parque informatico (computadores, monitores, scanners, impressoras, fotocopiadores, etc.);

A manutenção preventiva visa aumenta a longevidade dos equipamentos, nos mais antigos são realizados todos os upgrades que permitam aumentar a performance e desempenho dos equipamentos.Substituição de equipamentos obsoletos.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017

1/fevereiro a 31/março de 2017 Cumprimento da legislação que determina que todos os processos de obras particulares que necessitem de parecer de entidades externas sejam submitidos directamente à CCDR-N em formato digital através do Portal Autárquico
Manutenção da ligação da aplicação SPO ao Portal Autarquico (Sistema de informação do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) Submissão digital, através do SPO, dos processos de obras particulares que necessitam de consulta às entidades externas.

1/fevereiro a 31/março de 2017 Envio digital dos questionários estatícos Q3 (obras de edificação ou demolição), Q4 (obras concluidas) e Q6 (alteração de utilização) mensalmente para o INE
Envio de dados estatísticos para o INE relativos às licenças de construção, de utilização e de alteração de utilização emitidas mensalmente pela Câmara Municipal de Gondomar. Este envio deve ser efectuado até ao dia 15 do mês seguinte a que se reportam as referidas licenças; Georreferenciação dessas operações urbanísticas.

Cumprimento dos prazos estipulados legalmente, tendo sido enviados entre Janeiro e Março 16 Q3, 25 Q4 e 8 Q6 (o 2º trimestre só fecha no fim de Junho tendo sido enviados em Abril e Maio 6 Q3, 4 Q4 e1 Q6)



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017

1/fevereiro a 31/março de 2017 Manutenção de sistemas e infraestruturas Atualização da versão dos sistemas operativos Microsoft e Linux na plataforma de servidores
- Continuação do processo de migração da plataforma tecnologica de servidores para a versão Microsoft Windows Server 2012 R2;- Continuação do processo de virtualização da infraestrutura técnologica Municipal: Instalação e configuração do hipervisor; storage; virtualização dos servidores de correio eletronico, migração do correio eletronico.

1/fevereiro a 31/março de 2017 Bibliotecas Escolares - integração no catalogo coletivo - Formação Promoção e realização de ações formação relativas à utilização da aplicação GIB - Gestão Integrada de Bibliotecas Açãoes de formação destinadas aos técnicos das Bibliotecas Escolares do Municipio que operam com a plataforma



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017

1/fevereiro a 31/março de 2017 Software de ocorrências na via publica
-Identificação de requisitos para as APPs do público, backoffice e integração com a gestão documental;- Reuniões periodicas com a equipa de desenvolvimento do software.- Apoio aos utilizadores da app e backoffice;- Elaboração de relatórios estatisticos semanais sobre a utilização da aplicação pelos técnicos Municipais.

APP dos técnicos, backoffice e integração com a gestão documental em pleno funcionamento.APPs do público em fase de testes finais.

1/fevereiro a 31/março de 2017 Espaços Cidadão de Rio Tinto e Gondomar 
Manutenção da infraestrutura de comunicações eletrónicas do espaço cidadão;- Disponibilização de acesso às aplicações de tesouraria e emissão de faturas/guias de receita;- Apoio aos utilizadores

Espaço cidadão a funcionar



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017

1/fevereiro a 31/março de 2017 MyUrb - Contrutor de processos de Urbanismo (atendimento)
- Coordenação da execução do processo de instalação e configuração da aplicação;- Elaboração requerimentos em formato PDF editavel.- Verificação da realização das alterações solicitadas (pelo DGU) à configuração da arvore de processos- Definição de requisitos para integração da plataforma com o ERP Municipal

- Plataforma em fase de construção/configuração;- Elaborados, de acordo com as especificações dos técnicos de Urbanismo, 60 requerimentos com as respetivas normas instrutórias, em formato PDF editaval, que aguardam validação.

1/fevereiro a 31/março de 2017 MyNet - Balcão Único de atendimento
- Coordenação da execução do processo de instalação e configuração da aplicação;- Criação/configuração de 94 procedimentos de atendimento;- Elaboração requerimentos em formato PDF editavel.

- Plataforma em fase de construção/configuração;- Elaborados/configurados 94 procedimentos de atendimento; - Elaborados, de acordo com as especificações dos técnicos dos serviços, todos os requerimentos com as respetivas normas instrutórias, em formato PDF editaval, bem como os demais documentos de apoio.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Fevereiro a Março 2017

1/fevereiro a 31/março de 2017 MyNet - Balcão Único de atendimento - Preparação e disponibilização aos utilizadores de ambientes de testes do MyNet BU atendimento; - Formação dos utilizadores. - Plataformas de teste disponibilizadas aos utilizores;- Configuração dos utilizadores para acesso à platorma; - Realização de sessões de formação no MyNet e MyUrb
1/fevereiro a 31/março de 2017 MyNet - Balcão Único de atendimento - Instalação e configuração de equipamentos e software;- Formação dos utilizadores.

- Instalação dos equipamentos (computadores, impressoras, tablets, multifunções, etc) e software;- Configuração dos utilizadores para acesso à platorma MyNet, filas de espera, MGD, TAX, SEF, SGF, SGT; - Realização de sessões de formação/demonstração das aplicações.



TURISMOPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

fevereiro/março Gestão da Loja Interativa de Turismo
A Loja Interativa de Turismo de Gondomar, instalada na Casa Branca de Gramido,  funciona das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 (horário de inverno), de segunda a domingo. Além da informação prestada por trabalhadores do turismo com o apoio equipamentos interativos o Turismo proporciona, naquele espaço, mostras de artesanato local. No período em análise, esteve patente a exposição de 25 corações de filigrana "Do Amor à Arte". Paralelamente nas Salas contíguas à Loja Interativa de Turismo está instalado o Centro de Acolhimento da Rota da Filigrana, com a exposição "Alquimia da Filigrana",cuja dinamização está a cargo do Gabinete do Turismo.

Apoio ao visitante/Promoção Turística do Município e da Região

fevereiro/março Monitorização das entradas na Loja Interativa de Turismo
Através do atendimento ao turista/visitante, o Turismo assegura a adequada informação turística e/ou generalizada, procurando motivar os visitantes a conhecer os principais pontos  turistico-culturais de Gondomar. A base estatística que permite monitorizar a afluência de cidadãos é feita através do preenchimento diário de um mapa de registo de entradas. No período em análise, procuraram informações na Loja Interativa de Turismo 1440 pessoas, sendo 7 estrangeiros (de diversas nacionalidades mas com predominância de espanhois,--------------) e 1433 nacionais, dos quais 305 alunos do programa "Percursos D'Ouro".

Conhecer os interessesses dos nossos visitantes e ajustar a oferta às características da procura



fevereiro/março Gestão do equipamento de divulgação da Logomarca do Município O Turismo coordena a utilização das estruturas destinadas à divulgação da logomarca do Município, designadamente um "Pop-Up" e dois "Roll-Ups" Gestão de meios
fevereiro/março Inserção da Agenda Cultural na Plataforma da TPNP O Turismo procede, mensalmente à inserção, neste equipamento, das informações constantes no Roteiro Cultural do Município Promover a visibilidade das iniciativas constantes da Agenda Cultural de Gondomar
fevereiro/março Preparação da representação do Município de Gondomar na Bolsa de Turismo de Lisboa

Preparação da logistica inerente à representação de Gondomar na Bolsa de Turismo de Lisboa, desde a escolha e envio de imagens para a Turismo do Porto e Norte de Portugal, contactos com aquela entidade para definição do programa de atividades no stand, reserva de transportes, alojamento, seleção de material promocional, quer do Município  quer de empresas parceiras para divulgação no stand de Gondomar, entre outras
Promoção Turística do Municipio

fevereiro/março Exposição do Amor à Arte

O Município de Gondomar tem desenvolvido esforços no sentido 
de valorizar e divulgar u  dos í o es do o elho, a Filigra a de 
Go do ar . No ito das o e orações do Dia de S. Vale ti  (Dia dos Namorados), o Gabinete do Turismo promove  este produto, desde 2016, através de uma exposição de corações de filigrana na Loja Interativa de Turismo de Gondomar, lançando o repto aos artesãos do Município. Cada artesão que aderiu à iniciativa comprometeu-se a expor 2 corações de filigrana, um tradicional e outro contemporâneo. Artesãos aderentes  António Marinho, Lda.; António Martins de Castro & Filhos, Lda.; António Oliveira Cardoso; Arpa - Artigos de Ourivesaria; Cindor; Classic Silver Unipessoal; Conceição Neves - Filigree & Jewelery; José Alberto Castro Sousa; Luís Fernando Cardoso; Manuel Fernando Oliveira;  Topázio - Ferreira Marques & Irmãos, SA e  Só Ouro - Artigos de Ourivesaria, Lda.

Promoção das Artes e Oficios



fevereiro/março Gestão das reservas para o programa "Rota da Filigrana"
O Gabinete do Turismo é responsável pela gestão das reservas efetuadas no site da Rota da Filigrana. Nesse sentido recebe e trata todos os pedidos de reserva,funcionando como "ponte" entre os interessados em participar no Programa e as oficinas parceiras. Este trabalho permite apurar, em tempo útil, as receitas geradas com as visitas e o nº de participantes na "Rota da Filigrana"

Gestão de meios e apuramento de impacto económico da "Rota da Filigrana"

1 de fevereiro Elaboração de ficheiro com Programa de Medidas de Melhoria da Qualidade da Água Balnear de Zebreiros
O presente documento, para envio obrigatório à Agência Portuguesa do Ambiente, tem como objetivo prestar informação sobre as medidas implementadas no território, que podem ter impacto positivo na qualidade das águas balneares. Foi enviada informação sobre as ações verificadas na rede de saneamento na área de Foz do Sousa capazes de contribuir para a melhoria da qualidade da água da praia de Zebreiros, na próxima época balnear

Promoção da auqlidade e segurança balnear nas águas identificadas como água balneares do município
6 de fevereiro Reunião com a CP Reunião com responsáveis da área de comunicação da CP com o objetivo de estudar formas de colaboração para a divulgaçãos da Festa do Sável e da Lampreia Divulgação da Festa do Sável e da Lamapreia
8 de fevereiro Reunião com a empresa Alma D'Ouro Reunião para estudar formas de colaboração no programa  

"Ca i hadas …  Des o erta de Go do ar" o a ito da Cidade Europeia do Desporto Divulgação território de Gondomar e da sua vocação para o desenvolvimentos do Turismo Ativo
9 de fevereiro Participação no Programa Grandes Manhãs,  do Porto Canal

No ambito da XXVI Festa do Sável e da Lampreia, Gondomar esteve representado no Programa "Grandes Manhãs", com intervenções por parte do senhor Vereador do Turismo, de um empreário participante no Festival Gastronómico e de um pescador. O Gabinete do Turismo colaborou na logistica inerente a esta representação Divulgação da Gastronomia local 
13 de fevereiro Reunião com empresa Mediana e TPNP Reunião preparatória do modelo de representação de Gondomar na Bolsa de Turismo de Lisboa 2017. Definição do tipo de equipamentos e sua disposição no espaço contratualizado pelo Municipio de Gondomar, no stand do Turismo do Porto e Norte de Portugal Preparação da logistica inerente à representação de Gondomar.



17 de fevereiro Apresentação Pública da 
XXVI Festa do S vel e da 
La preia

Esta iniciativa decorreu em Gramido (Valbom), numa tendamontada para o efeito, tendo como cenário o rio Douro.Na apresentação da XXVI "Festa do Sável e da Lampreia" foidistribuído, aos restaurantes participantes e à comunicação socialpresente o material promocional elaborado para a divulgação doFestival Gastronómico
Divulgação da Imagem da XXVI 
ediç o da Festa do S vel e da 
La preia , do Progra a do festival e dos restaurante participantes

17 de fevereiro a 19 de março Realização da XXVI "Festa do Sável e da Lampreia" Decorreu em 24 restaurantes do Município que, no período dofestival disponibilizaram nas suas ementas diárias iguariasvariadas de sável e de lampreia Promoção da Gastronomia Local/Dinamizar a economia local

17 a 19 de fevereiro Fim de Semana Gastronómico do Sável e da Lampreia
Decorreu numa tenda em Gramido e contou com a presença de 3 restaurantes participantes na Festa do Sável e da Lampreia: Cantinho das Manas, Quinta do Liboso e Choupal dos Melros.Pelos preços convidativos praticados neste local, onde a entrada é gratuita, a este certame afluiram pessoas de todos os pontos do país que, além das iguarias, puderam usufruir, gratuitamente, de um diversificado programa de animação

Promoção da Gastronomia Local/Dinamizar a economia local

22 de fevereiro Co urso de La preia  
Bordalesa  e S vel Frito

Esta iniciativa decorreu na Quinta do Passal onde, entre as 11h30 e as 12h00, os restaurantes participantes apresentaram as suas iguarias, quer de lampreia à bordalesa, quer de sável frito (ou apenas uma das modalidades) a um júri técnico e convidado que classificou de 1 a 10 os pratos a concurso, tendo por base a apresentação e degustação das mesmas Divulgação da Gastronomia Local



22 de fevereiro Entrega de Prémios e Diplomas aos Restaurantes Participantes na XXVI "Festa do Sável e da Lampreia"

Esta Iniciativa decorreu no Auditório da Quinta do Passal, emValbom, no dia 22 de fevereiro, pelas 17h00, onde todos osrestaurantes participantes no Festival, viram confirmado o seuempenho, recebendo troféus e diplomas oferecidos pela CâmaraMunicipal, como reconhecimento pelo esforço de todos, nadivulgação da gastronomia de Gondomar. Foram igualmenteentregues os prémios aos restaurantes classificados nos têsprimeiros lugares nas duas modalidades gastronómicas sujeitas aconcurso. Premiados na modalidade Sável Frito - 1º Estrelas doDouro|2º Clube de Caçadores|3º Casa Lindo. Premiados namodalidade Lampreia à Bordalesa - 1º Estrelas do Douro|2ºMargem Douro|3º Vera Cruz Gondomar 
Divulgação da restauração local

23 de fevereiro Participação na ação de formação sobre o Balcão Único O Gabinete do Turismo esteve representado na Ação deesclarecimento/formação sobre o funcionamento do BalcãoÚnico, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal deGondomar Promoção de competências
24 de fevereiro Participação em reunião conjunta com o Municipio de Póvoa de Lanhoso, na Direção Regional da Cultura do Norte

Esta reunião em que participaram elementos do Turismo e daCultura, dos Municípios de Gondomar e Póvoa de Lanhoso, tevecomo objetivo obter informações sobre uma possivel submissão àUNESCO, de uma candidatura conjunta da Filigrana a PatrimónioImaterial da Humanidade Ação de esclarecimento
março Colaboração na representação do Município de Gondomar na Qualifica 2017

Colaboração com o Gabinete de Emprego e Formação na representação do Município na Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, que decorreu na Exponor, em Matosinhas, de 16 a 19 de março através da promoção da Rota da Filigrana Promoção da "Rota da Filigrana"



março Receção dos grupos do Programa "Percursos D'Ouro"
A Loja Interativa de Turismo |Casa Branca de Gramido, integra os locais de visita do Programa Percursos D'Ouro,  pelo que o Gabinete do Turismo acompanha essas visitas proporcionando às crianças participantes, uma breve explicação quer sobre o  funcionamentoe missão da LIT quer sobre a "Rota da Filigrana". No mês de março a LIT recebeu  grupos nos dias 2, 3, 20 e 21, num total de 144 crianças

Divulgação dos produtos turísticos do Município

março Contactos para consultas orçamentais para a Monotorização da qualidade das águas balneares do município
O Gabinete do Turismo procedeu à consulta para elaboração de procedimento para a monotorização da qualidade das águas balneares das Praias da Lomba, Zebreiros , Melres e  Areal de Moreira Promover a praia segura

3 de março Visita de reconhecimento da "Rota da Filigrana" com o executivo da Câmara Municipal
O Gabinete do Turismo promoveu uma visita educacional da "Rota da Filigrana, para o excutivo da Câmara Municipal. O Programa  conteplou visitas aos seguintes espaços|Oficinas parceiras: CINDOR, Conceição Neves, AC Filigranas e ARPA Divulgação do Produto Turístico "Rota da Filigrana"

3 de março Receção de Grupo no ambito da "Rota da Filigrana"
No âmbito da "Rota da Filigrana" o Gabinete do Turismo recebeu e acompanhou um grupo de 46 pessoas, através do operador Turístico Pinto Lopes. O referido grupo foi recebido no welcome center da Rota da Filigrana, na Casa Branca de Gramido e efetuou visitas às seguintes empresas parceiras: Topázio e ARPA Divulgação do Produto Turístico "Rota da Filigrana"

5 de março Realização do Percurso Pedestre  Banjas/Melres Ca i hada i tegrada o Progra a Ca i hadas …  Des o erta de Gondomar, que no ambito da Cidade Europeia do Desporto visa dar a conhecer o extenso e multifacetado território de Gondomar.Contou com a participação de aproximadamente 250 pessoas Promoção da vertente Turismo Ativo no Municipio de Gondomar 



6 de março Participação em reunião, na Póvoa de Lanhoso, sobre a Certificação da filigrana Esta reunião, realizada no Município da Póvoa de Lanhoso, teve como objetivo a avaliação do Caderno de especificaçãos proposto pela Associação Portugal à Mão, no ambito do Processo de Certificação da Filigrana. Certificação da arte da Filigrana 
8 de março Envio de informações e imagens para a Porto e Norte de Portugal, E.R. sobre eventos da Semana Santa em Gondomar  

O Gabinete do Turismo procedeu ao envio de informações sobre da Semana Santa em Gondomar para  inclusão na Agenda da Semana Santa da Porto e Norte de Portugal Divulgação do Município de Gondomar
11 de março Reunião com empresas de ourivesaria do Município A propósito do processo de certificação e para proceder a esclarecimentos sobre o Caderno de Especificações  apresentado pela Associação Portugal à Mão, o Gabinete do Turismo promoveu uma reunião com os ourives  do Municipio, que aderiram à Certificação da Filigrana Sessão de esclarecimento

14 a 19 de março Participação na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2017
A convite da Porto e Norte de Portugal, E.R., o Município de Gondomar esteve presente na edição de 2017, da Bolsa de Turismo de Lisboa, em stand próprio, integrado na representação da TPNP. A representação de Gondomar insidiu sobre a "Rota da Filigrana" e a Cidade Europeia do Desporto e contemplou ações de animação através de demonstrações diárias da arte da filigrana, pelas oficicas AC Filigranas e Conceição Neves, sorteios e animação pela mascote CED

Promoção Turística do Município/Divulgação dos operadores turísticos locais

21 de março Envio de informações sobre marinas, portos de recreio e operadores nautico-turísticos de Gondomar, para a Porto e Norte de Portugal E.R.
O Gabinete do Turismo procedeu ao envio de informações sobre marinas, portos de recreio e operadores nautico-turísticos de Gondomar, no ambito do trabalho sobre Turismo Náutico  no Norte de Portugal que a TPNP se encontra a desenvolver Divulgação do Município de Gondomar



22 de março Envio de informações sobre Barragens no Município de Gondomar, para a Porto e Norte de Portugal E.R.
O Gabinete do Turismo procedeu ao envio de informações sobre Barragens no Município de Gondomar, no ambito do trabalho sobre Turismo Náutico  no Norte de Portugal que a TPNP se encontra a realizar Divulgação do Município de Gondomar

22 de março Visitas de reconhecimento para a Caminhada Aldeia de S.Miguel - Monte Crasto
O Grupo de tra alho respo s vel pelao Projeto Ca i hada… À Descoberta de Gondomar realizou reuniões nos pontos de passagem da 2ª caminhada do programa agendada para o dia 9 de Abril. Nesse setido reuniu com a Unidade de Turismo de Habitação "Casa de S. Miguel" e com os Capuchinhos de Gondomar

Preparação da logistica inerente à realização da caminhada |Planificação de evento
22 de março "Rota da Filigrana" - Receção de grupo de estudantes de joalharia espanhois

No ambito da "Rota da Filigrana" o Gabinete do Turismo proporcionou a um grupo de 14 alunos, estudantes de joalharia, provenientes de Madrid e  participantes numa ação de intercambio com a Escola Profissional Soares dos Reis , no Porto, visitas às seguintes Empresas: Topázio, AC Filigranas e Conceição Neves 
Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"
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"Rota da Filigrana"  - 
Re eção de G upo de Autocaravanistas

No âmbito da "Rota da Filigrana" o Gabinete do Turismo recebeu e acompanhou um grupo de 70 autocaravanistas membros do Grupo "Os Saloios", provenientes de diversos pontos do país . O programa inclui receção no welcome center da Rota da Filigrana com demonstrações ao vívo pela oficina de J.C. Monteiro de Sousa e Filhos, Lda, e uma visita à empresa ARPA, em Valbom
Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"



 de a ço

"Rota da Filigrana" - 
Re eção de g upo participante no evento Portugal Aquatraning

No ambito da CED o Gabinete do Turismo recebeu um de 10 professores ( oriundos de espanha, Itália, França e Brasil) participantes no Portugal Water Traning, em visita à Rota da Filigrana. A receção,  no welcome Center da Rota da Filigrana, na Casa Branca de Gramido, inclui a demonstração ao vivo da arte da filigrana, pela oficina de J.C. Monteiro de Sousa & Filhos, Lda.
Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"

25 de março Apoio ao ato inaugural da estação de serviço para Autocaravanas e Rio Tinto O Gabinete do Turismo prestou apoio ao ato inaugural da estação de serviço para autocaravanas de Rio Tinto, nomeadamente na aquisição de placas de sinalética e placa inaugural; definição dos locais para afixação e apoio no ato de descerramento Apoio logistico
28 de março Visita dos guias turísticos da Scénic

No âmbito da "Rota da Filigrana", o Município de Gondomar estabeleceu uma parceria com a Sécnic Tours. O Gabinete do Turismo proporcionou aos guias desse operador turistico uma visita guiada ao Wellcome Center da Rota da Filigrana, com demonstrações ao vivo da arte da filigrana, pela oficina AC Filigranas
Promoção do Produto Turístico "Rota da Filigrana"

29 de março Reunião com ourives de Gondomar para esclarecimento sobre as implicações da Certificação da Filigrana
Esta reunião teve lugar no Gondomar Gold Park e visou esclarecer os industriais de ourivesaria das alterações que a Certificação da Filigrana irá introduzir nas suas produções. Além de 8 ourives locais estiveram na reunião representantes da Associação Portugal à Mão e ADER Certifica Sessão de esclarecimento

30 de março "Rota da Filigrana" - Receção de um grupo da Universidade do autodidata da 3ª Idade do Porto
No âmbito da Rota da Filigrana, o Gabinete do Turismo recebeu e acompanhou um grupo de 24 alunos da Universidade do Autodidata e da 3ª Idade do Porto em visita aos seguintes locais: Cindor e AC  Filigranas Promoção do Produto Turístico "Rota da Filigrana"


