CROAG
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE OU SERVIÇO
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

1

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Abril e Maio 2017

Profilaxia da raiva

Profilaxia da raiva

184 animais vacinados

Abril e Maio 2017

Identificação animal

Identificação animal

103 animais identificados

Solicitações de serviço

18 pedidos para recolhas domiciliarias
de animais e 95 reclamações de
insalubridade , maus tratos ou de
vadiagem

Abril e Maio 2017

Pedidos/Reclamações

Abril e Maio 2017

Apoio institucional á
Camara Municipal de
Penafiel

Actividades no âmbito do DL Actividades no âmbito do DL 116/98
116/98 de 5 de maio
de 5 de maio

Abril e Maio 2017

Abril e Maio 2017

Abril 2017

Maio 2017

Abril 2017

Entradas de animais no
CROAG

Saidas de animais do
CROAG

Entradas de animais no
CROAG

Deram saida do CROAG 129 animais,
41 por adopção, 10 por devolução ao
Saidas de animais do CROAG
detentor, 2 por morte natural e 76 por
occisão.

Caça ao Osso

Foi feito regulamento da
exposição e dado apoio a
todas as formalidades
inerentes

Apoio ao evento

Expogondomar

Foi feito regulamento da
exposição e dado apoio a
todas as formalidades
inerentes

Apoio ao evento

Acção de Formação

Acção de formação da DGAV
"PACE- Plano de Analise e
Controlo de
Estabelecimentos"

Foram revistas e analisadas as
normas do PACE

A Médica Veterinária Municipal

Vera Ramalho
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Deram entrada 126 animais vivos (42
capturados na via publica, 3 entregues
para sequestro por mordida, 50
entregues com solicitação de occisão
por motivos justificados e 31
entregues de boa saude) e 34
cadaveres

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Relatório de Atividades - abril e maio de 2017
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

ATENDIMENTO E ENTRADA DE
EXPEDIENTE

BREVE DESCRIÇÃO
Registos de entrada de expediente

712

Requisições de Serviço_Ambiente

324

Requisições de lixo insólito

718

Requisições de águas negras

125

Requisições Ecofone
Ofícios
OFICIOS E NOTIFICAÇÕES
EMITIDOS

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

3.326
110

Notificaçõe de limpeza de terreno

1

Notificações insalubridade

3

Notificações remoção de viaturas

83
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

SETOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 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 papel/ a t o E opo tos:
.
kg; IPSS: .
kg; Co é io e Se viços:
67.278 kg; );
Serviço Municipal de Gestão
•
.
kg de e alage s E opo tos:
.
kg; IPSS: .
kg; Co é io e
de Residuos Urbanos
Serviços:17.954 kg);
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
•
.
kg de vid o E opo tos:
.
kg; IPSS: .
; Co é io e Se viços: .
kg;
outras rec. 12.520 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; 100 kg de pilhas; 100 kg lampadas.; 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 11.448.440 kg de resíduos, dos
quais: 10.001.800 kg para valorização energética;
757.760 kg para reciclagem e 688.880 kg para
valorização orgânica.

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;
Serviço Municipal de Gestão
Reciclagem e valorização de um total de 467.960 Kg
1.860 kg de metais; 100 kg de esferovite; 0 kg. de pilhas; 340 Kg de lâmpadas; 9.380 Kg de
de Residuos Urbanos
de resíduos, provenientes da disponibilização de
REEE; 100 kg de tinteiros.
caixas aos municipis.
(ECOCENTROS)
- 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:3.600 l de óleos de motores; EGI - Oleos Alimentares
Usados: 1780 kg; Recicla Portugal, SA:4.920 kg de pneus.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Participação nas reuniões mensais do Grupo Técnico LIPOR/ Câmaras Municipais

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
• 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.

• AÇÃO : I e e to da e olha seletiva po ta-aporta não residencial (comércio e escolas) - 2ª fase Serviço Municipal de Gestão
1º momento - 02maio - 105 estabelecimentos
de Residuos Urbanos - Setor
(Baguim, Rio Tinto e Fânzeres); 2º momento - 08
de Gestão de Resíduos e
maio - 133 estabelecimentos (S. Pedro da Cova, S.
Serviços
Cosme, Valbom, Jovim, Foz do Sousa, Covelo, Medas
Operacionalização do Plano de Ação do Município de Gondomar (PAPERSU), no âmbito do e Melres.
PERSU 2020
• Ela o aç o de p ojeto e a uisiç o de e u sos pa a
a implementação 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.
Intervenção numa área aproximada de 47.200 m2.
Foi efetuado o corte de vegetação infestante e limpeza em 10 terrenos Municipais
Manutenção do bom estado de salubridade e
(Fânzeres - 1; Foz do Sousa - 1 Rio Tinto - 1; S. Cosme - 1; S. Pedro da Cova - 3,Valbom - 3). prevenção do risco de incêndio nos terrenos
municipais.

Gestão e manutenção de
terrenos e espaços do
dominio publico e privado do
Municipio
Limpeza dos espaços públicos e apoio a eventos no Largo e anfiteatro do Souto, Pavilhão
Multiusos, Parque Castanheiros e Polis. Cedência de baldes de recolha seletiva de
resíduos, no âmbito dos vários eventos realizados no âmbito do Gondomar CED.

Manutenção do bom estado de limpeza e
salubridade dos espaços públicos/ triagem de
residuos/ recolha seletiva.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Limpeza praias da Lomba, Zebreiros, Melres, Gramido e Ribeira de Abade.

Remoção de Lixeiras
Recolha de águas residuais
domésticas

Limpeza de 5 Lixeiras: Medas / Melres (1); S. Pedro da Cova (2); Valbom (2).
Executaram-se 110 pedidos de recolha, com viatura cisterna, dos quais 35 foram
requisitados por entidades (escolas e IPSS).

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manutenção do bom estado de limpeza e
salubridade dos espaços públicos/ triagem de
residuos/ recolha seletiva.
Manter a limpeza e salubridade dos espaços e
terrenos do domínio público e privado do Município
(Remoção de resíduos de construção e demolição
Esvaziamento de fossas séticas de redes prediais,
num total de 171cargas, com destino final adequado
(ETAR).

Manutenção e limpeza dos Sanitários públicos: Souto; Anfiteatro do Souto; Parque Multiusos (Castanheiros); Feira
sanitários públicos municipais 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
Limpeza e lavagem dos lagos do Souto.
existentes nos jardins e praças
públicas

Manter a qualidade da água destas
infraestruturas, em boas condições
de salubridade.

Deteção e remoção de
viaturas em estado de
abandono na via pública

Deram entrada 58 novos registo; foram efetuadas 90 notificações aos proprietários e
detentores de encargos das viaturas. Removeram-se 8 veículos abandonados para o
Parque Municipal e registaram-se 51 regularizações de processos.

Cedência de ceifeira mecânica
Foi cedida a ceifeira mecânica e respetivo operador às Juntas de Freguesia e Uniões de
às Uniões de Freguesia e
Freguesia, sempre que solicitado.
Juntas de Freguesia
Colocação de 1 placas de sensibilização/proibição de deposição de resíduos: S. Cosme.
Outros Serviços

Diminuição do número de veículos abandonados na
via pública
Manutenção do bom estado de salubridade e
prevenção do risco de incêndio de taludes e terrenos
do dominio privado das autarquias.
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 Medida Preventiva do risco de incêndio - recolha de
da Flores e santa Iria (Covelo e Melres)
100 m3 de verdes num total de 4 cargas.
Limpeza de habitações sociais e Transporte de mobiliário doado à Ação Social

CH Areias - Rio Tinto; CH Monte Crasto - Valbom.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

GABINETE DE RUÍDO
Relatório de Atividades - abril e maio de 2017
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Assegurar a prevenção do
ruído e o controlo da poluição Pareceres Técnicos sobre Licenças Especiais de Ruído (L.E.R.)
sonora de acordo com o
previsto no regulamento geral Fiscalização sobre reclamações de ruído.
de ruído

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
31
6

GABINETE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DA NATUREZA
Relatório de Atividades - abril e maio de 2017
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO
Plano de Educação Ambiental
da Quinta do Passal
P og a a Fa ílias CEA –
Quinta do Passal

BIOBLITZ SERRALVES

BREVE DESCRIÇÃO
Atividade

A

ie te Iti e a te

as es olas do o elho

Visitas de escolas ao CEA
Dia Mu dial da te a – Atividade CED

– Aula de ioga pa a avós e etos.

BIOBLITZ Se alves – Este eve to teve o o p i ipal o jetivo, e o t a e ide tifi a o
maior número possível de espécies (fauna e flora), numa área específica, ao longo de um
u to espaço de te po, fu io a do o o u a i ve ta iaç o iológi a el pago ,
aberto a escolas e público.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Participantes: 557 pessoas
Participantes: 990 pessoas
Participantes: 18 pessoas

Participantes: 917 pessoas
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Exposição Mini-Insetos em Ordem (abril) e Exposição "Mar de plástico" em maio

Participantes: 741 pessoas

Formação de Adultos
Fo

as a i adas o o e u so pedagógi o

Participantes: 21 pessoas

Colónias de Férias da Páscoa

Colónias de Férias da Páscoa de 5 a 18 de Abril.

Participantes: 76 pessoas

Atividade Externa

Apoio no Espaço Infantil da Ourindústria 2017.

Participantes: 18 pessoas

P ojeto Ho ta po ta

Manutenção das hortas biológicas por parte dos utilizadores

Participantes: 121 pessoas

Gondomar a Pedalar

O CEA disponibiliza gratuitamente a reserva de bicicletas urbanas para maiores de 14
anos.

Participantes: 25 participantes

N.º Total de Visitantes CEA

CEA

Participantes: 3644 participantes

Gondomar, 20 de junho de 2017
O Chefe de Divisão Desenvolvimento Ambiental

JOSÉ FERREIRA
DIAS

Assinado de forma digital por JOSÉ FERREIRA
DIAS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão
Português, ou=Autenticação do Cidadão,
sn=FERREIRA DIAS, givenName=JOSÉ,
serialNumber=BI077905709, cn=JOSÉ
FERREIRA DIAS
Dados: 2017.06.20 14:51:58 +01'00'
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DIVISÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO / abril e maio de 2017
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Gestão e manutenção de
outros espaços verdes

BREVE DESCRIÇÃO

Corte 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, em Gondomar (S. Cosme); Jardins do Centro
Cultural, em Rio Tinto; Jardim da Rotunda do Rotary e da Rotunda da Estrada D. Miguel (IC29), em
Manutenção do bom estado de conservação dos
Gondomar (S. Cosme); jardins das Piscinas Municipais de Gondomar (S. Cosme) e de Fânzeres; jardins
espaços intervencionados.
do Pavilhão Municipal, em Jovim e do Pavilhão Municipal do Ramalho, em S. Pedro da Cova; corte de
relvado da Associação Desportiva de S. Pedro da Cova. Limpeza e corte de vegetação: do logradouro
da antiga EB1 das Regadas, em Fânzeres, e da antiga EB1 da Covilhã, em S. Pedro da Cova; do
logradouro da EB 2,3 de Baguim do Monte e da EB 2,3 da Campainha, em Rio Tinto; dos espaços
comuns da Horta Social da Foz do Sousa e da Horta Comunitária de Teixeira Lopes, em Valbom.
Ajardinamento: da Rotunda Ciclista Paulo Ferreira, em Gondomar (S. Cosme); dos espaços verdes do
Parque Infantil da Cidade Jovem, em Rio Tinto. Remodelação de floreiras suspensas da praça Manuel
Guedes e do Largo Santo António/Praça da república em Gondomar (S. Cosme).

Manutenção do Património
Arbóreo

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Reenquadramento paisagístico de espaços verdes.

Abate de palmeiras na Quinta das Freiras e no Centro Social e Paroquial de Sto António do Corim, em
Controlo fitossanitário de pragas.
Rio Tinto.
Abate de árvore na Rua da Guiné, em Rio Tinto.
Controlo de árvores em risco.
Poda de árvores no Conjunto Habitacional do Monte Crasto, e na Cooperativa dos Funcionários, em
Gondomar (S. Cosme); e na Rua Manuel Monteiro Meireles, em Valbom.
Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários do Largo do Souto e do
Largo da Feira, em Gondomar (S. Cosme).

Manutenção do património arbóreo.
Manutenção da operacionalidade dos sanitários
públicos;
Redução dos consumos de água.
Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
rega;
Redução dos consumos de água.

Manutenção e reparação de
Manutenções nos sistemas de rega dos jardins: das Piscinas Municipais de Fânzeres e de Gondomar
sistemas de rega /
(S. Cosme); do largo de Santo André e do parque da Cal, em Gondomar (S. Cosme)
abastecimento de água
Instalação de sistema de rega no Parque Infantil da Cidade Jovem, em Rio Tinto;
dotação de infraestruturas para enquadramento
remodelação/instalação de sistema de rega na Rotunda Ciclista Paulo Ferreira, e na Praça do Cidadão,
paisagístico de espaços públicos.
em Gondomar (S. Cosme).
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ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manutenção do bom estado de conservação do
Corte da vegetação herbácea; remoção de infestantes; abate de árvores decrépitas.
Gestão e manutenção do
Parque, numa área aproximada a 1ha.
Multiusos Parque Municipal
Manutenção de equipamentos de utilização pública;
Reparação e instalação de torneiras nos fontanários de apoio ao Parque de Merendas.
redução dos consumos de água.
Melhoria do estado de conservação dos caminhos,
Manutenção dos espaços
Manutenção e limpeza de caminhos e clareiras com remoção resíduos verdes e de infestantes. Podas
zonas de estar e espaços verdes, numa área
verdes do Monte Crasto
de manutenção de sebes e árvores.
aproximada de 0,8ha.
BREVE DESCRIÇÃO

Manutenção do bom estado de conservação e
Manutenção e corte de relvados e prados, remoção de infestantes nos canteiros em Ribeira de Abade,
aspeto das áreas verdes adjacentes ao passadiço e ao
Aromáticas, Lavandeira, Gramido, Casa Branca e Quinta do Passal.
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.
Gestão e Manutenção dos
espaços verdes do POLIS

Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários de Gramido, das
Aromáticas e de Ribeira de Abade.
Reparação de fugas de água nos sistemas de abastecimento de água, em Gramido.
Afinações dos sitemas de abastecimento de água dos bebedouros.

Reparação de equipamentos para os usufrutuários
das hortas comunitárias.
Manutenção da operacionalidade dos sanitários
públicos;
Redução dos consumos de água.
Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
rega;
Redução dos consumos de água.
Manutenção de equipamentos de utilização pública;
redução dos consumos de água.

Gestão e manutenção dos
Corte de relva e manutenção dos canteiros, com limpeza de infestantes, nas zonas da Levada, da Rot. Manutenção do bom estado de conservação e
espaços verdes envolventes à de Rio Tinto, da Lourinha, das Perlinhas, da Campainha, da Rot. de Baguim do Monte, da Carreira, da aspeto das áreas adjacentes à linha do Metro, numa
linha do Metro
área aproximada a 10ha.
Venda Nova e da Rot. de Fânzeres.
Gestão do Horto Municipal
Empréstimo de vasos
ornamentais

Multiplicação de plantas por estacaria;
Envasamento de plantas;
Manutenção de vasos ornamentais.
Cedência, a titulo de empréstimo, de 282 vasos ornamentais para a decoração/ornamentação de
eventos em espaços e instituições do Município.

Produção própria de plantas para a renovação e
construção de espaços verdes. Redução dos custos
com aquisição de plantas.
Embelezamento de eventos diversos.

O responsável

FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA CASTRO SANTOS
2017.06.19 18:06:41 +01'00'
Flávia Castro Santos
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Divisão de Desenvolvimento Económico e Gabinete do Empreendedorismo
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Relatório de atividades

Realização e envio de relatório de atividades referente aos meses
Prestação de contas.
de fevereiro e março (2017).

Abril/Maio

Formação"Licenciamento".

Apoio logístico na preparação do espaço para a realização da formação
Dinamização do GG.
promovida pelo Gabinete de Apoio ao Associativismo.

Abril/Maio

Carregar com informação de
empresas a plataforma do
empresário.

Colocar informação na plataforma, sobre as empresas e empresários que Promoção e divulgação das empresas
recorrem à Autarquia.
sediadas no Concelho.

Abril/Maio

Formação sobre agressividade
canina dirigida a pessoas.

Apoio logístico e de organização da formação, realizada pelo serviço de
Proteção Civil.

Dinamização do GG.

Abril/Maio

INCM

Analise e conversações técnicas com a INCM (continuação)

Dinamização do G.G.

Abril/Maio

Preparação dos espaços de
Incubação.

Apreciação dos projetos de adaptação das oficinas de incubação e suas
infraestruturas, para as necessidades logisticas das empresas
incubadas.

Dinamização da Incubação

Preparação e Planeamento do
Certame empresarial
ExpoGondomar.

Atualização da Base de dados Empresarial.
Contatos com empresários do Municipio.
Preparação
Avaliação de desponibilidade de
e envio de cartas convite para o tecido Empresarial.
apoios e concretização dos mesmos.
Reuniões de trabalho com empresas parceiras da Expogondomar.

Reuniões e visitas de preparação da Expo, a Empresas e Entidades

Elaboração e concretização do plano económico e financeiro da Expo
Reuniões de trabalho com a empresa responsável pela montagem da
Expo. Definição de layout do expaço expositivo interior e exterior,
planificação das montagens, coordenação e articulação com os
expositores, serviços da CMG e demais intervenientes.
Abril/Maio

Preparação e Planeamento do
Certame empresarial
ExpoGondomar.

Articulação dos diversos setores da CMG, intervenientes na montagem e
realização da Expo para a realização das tarefas.
Conceção, dinamização, agendamento, articulação e realização dos
workshops, seminários e networking, efetuados no contexto da Expo.

Realização da ExpoGondomar 2017

Divulgação,dinamização, articulação da eleição "Miss Gondomar"
Conceção do desfile de moda, dinamização, articulação dos
intervenientes e realização do evento.
Apoio logisticol à realização da Conferência “Vencer com a
responsabilidade social”".
Conceção, planeamento, licenciamento, articulação, montagem,
realização e dinamização da exposição animal, efetuados no contexto da
Expo.

Abril/Maio

Página"Website"

Colaboração nos conteúdos para a alimentação da mesma.

Apoio ao Workshop
"Liderança de equipas em
ambiente empresarial"

Trata-se de uma sessão focada no
desenvolvimento de competências
comportamentais e relacionais. O
Apoio logístico e de divulgação para organização do workshop, em
exercício consciente da liderança e
parceria com a ANJE.
o seu impacto na equipa é
essencial para alcançar e superar
os objetivos definidos.

Coordenação/ Expo Gondomar.

Establecimento de formas de monotorização do grau de satisfação dos
visitantes e expositores da Expo Gondomar.

Coordenação/ Expo Gondomar.

Coordenação de toda a logística que envolve a Expo
Gondomar,projeto,escolha dos stands,destribuição das áreas a ocupar
pelos diversos setores de atividade interior/exterior.
Realização da Expo Gondomar
Coodenação de tarefas e organização das equipas de trabalho.
Preparação dos vários Workshops,Seminários,Conferência,Passagem de
Modelos,Miss Gondomar,Street Food a realizar.

Realização da Expo Gondomar

A Expo Gondomar, deu a conhecer o
tecido Empresarial do Município de
Um certame empresarial dedicado às atividades económicas do concelho
Gondomar e a realização de
networking

Desmontagem da Expo
Gondomar

Coordenação e acompanhamento das desmontagens

Abril/Maio

Gestão da logística do GG.

Opções estratégicas com a finalidade
Gestão de deficiências e acompanhamento de obras. Gestão da limpeza
de gerir os recursos por forma a
e dos consumíveis higiénicos. Gestão de consumos energéticos.
renatbilizar as instalações.

Abril/Maio

Tratamento de solicitações
imobiliárias, para resposta a
questões de
empresários/empreendedores e
tratamaneto das mesmas.

Foram colocadas questões imobiliárias, solicitadas por
empresários/empreendedores e executivo da Câmara, para recolha de
informações, tratamento, avaliação, apreciação e posterior envio de
informação aos interessados.

Abrir uma porta facilitadora para o
encaminhamento do cliente na sua
procura de situações imobiliárias, com
o objectivo de impulsionar e dinamizar
o mercado, no sentido de criar postos
de trabalho e responder ao "cliente"
que se dirige à Autarquia.

Abril/Maio

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.

Abril/Maio

Prestar informação sobre
legislação industrial.

Prestar esclarecimentos sobre implantação de empresas, com base na
legislação industrial, aos empresários que nos solicitaram através do
Gabinete do Empreendedorismo.

Análise e apoio logístico para a
criação de emprego e expansão de
negócios.

Abril/Maio

Recolha de dados

Apoio logístico

Abril/Maio

Cobrança de rendas

Procedimentos administrativos internos, mobilizando diversos
serviços com o objectivo de cumprir o estipulado no regulamento Liquidação de rendas do G.G.
de funcionamento dos serviços do Gondomar GoldPark.
Estágio curricular de aluna da
Faculdade de Letras, na área de
Sistemas de Informação
Geográfica e Ordenamento de
Território.
Prestação de informação aos
serviços RH.
Prestação de serviços de
incubação.

Abril/Maio

Acompanhamento da
formalização de estágio

Acompanhamento da fase final de orientação de estágio.

Abril/Maio

Serviço administrativo

Envio de mapa de presenças para os RH (trabalhadores + CEI)

Abril/Maio

Incubação

Acompanhamento das empresas incubadas.

Abril/Maio

Formação de Inglês

Apoio logístico e acompanhamento na fase final do curso de
formação de Inglês para empresários, dinamizado pela ANJE Associação Nacional de Jovens Empresários.

Dinamização do G.G.

Abril/Maio

CEI

Apoio e orientação de trabalho a novas trabalhadoras do Cei
(Contrato Emprego-Inserção)

Promover a empregabilidade de
pessoas em situação de
desemprego.

Ourindústria

Planificação do stand para a Ourindustria, articulação com a
organização. Concertação e articulação dos procedimentos, do
Divulgação do Centro de
layout com a ANJE e empresas incubadas no Gondomar Goldpark. Incubação do Gondomar
Plano de presenças diárias no evento.
Goldpark.
Apoio logístico na montagem e desmontagem dos stand´s.

ICONIC

Apoio logístico, organização e presença no evento de joalharia de
joalheria, moda e lifestyle, que decorreu no Convento do Beato, Promover o Centro de Incubação e
para apresentação de peças que contemplam desde aplicações
Aceleração de Gondomar e as
de matérias primas clássicas até à fusão e conjugação de novos empresas incubadas.
materiais usados por empresas incubadas no GG.

Abril/Maio

7 - 9 Abril

Divisão de Aquisições e Contratação Pública
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01.04.2017 a 31.05.2017

Ajuste Direto Simplificado

Consulta de
mercado/elaboração de
requisição

Foram elaboradas 701 requisições.

01.04.2017 a 31.05.2017

Ajuste Direto

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 26 processos de
ajuste direto.

01.04.2017 a 31.05.2017

Concurso Público

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 2 processos de
concurso público.
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Dra. Manuela Silva

Divisão da Intervenção Educacional e Saúde
Gabinete de Educação Ambiental e Saúde
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Abril

Articulação com o Banco de Voluntariado de
Gondomar para a preparação do Peditório
Nacional da Europacólon

Reuniões e contactos

Destacamento de Voluntários para o Peditório;
Sensibilização para a prevenção do cancro do
cólon

Abril

Articulação com o Banco de Voluntariado de
Gondomar para a preparação do Peditório
Nacional da Fundação Portuguesa de Cardiologia

Reuniões e contactos

Destacamento de Voluntários para o Peditório;
Sensibilização para a prevenção das doenças
cardiovasculares

Abril

Avaliação e validação das ementas, no âmbito do
fornecimento de refeições

Análise e reajuste das ementas

Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI uma
alimentação saudável, equilibrada, variada e
completa.

Abril

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

Reuniões/ Avaliações/ Contactos

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

Abril

Colaboração na construção da Publicação "20
anos em Rede", no âmbito da Rede Portuguesa
de Municípios Saudáveis

Elaboração de Fichas de Projeto

Cooperação interinstitucional através da troca de
conhecimentos, fundamental para o planeamento
estratégico de ações integradas

Abril

Colaboração na organização e divulgação do
Evento Nascer Positivo - I Encontro Internacional
de Novos Paradigmas no Nascimento

Encontro científico

Promoção da literacia em saúde

Abril

Coorganização da palestra "Prevenção da
violência entre jovens e Informática", dirigida à
comunidade escolar da EB 2/3 Marques Leitão

Organização de atividade

Sensibilização para os riscos associados às
problemática do Bullying/ CiberBullying

Abril

Coorganização de Ação de Sensibilização sobre
Bullying/ CiberBullying, dirigida às turmas de 7.º
ano da EB 2/3 Marques Leitão

Organização de atividade

Prevenção de comportamentos de risco/
Divulgação dos riscos associados a estas
problemáticas

Abril

Desenvolvimento e dinamização do Programa
"Um caminho para a alimentação saudável" Peddy-Papper - programa de sensibilização
dirigido a crianças, de forma lúdica e dinâmica,
para a importância de uma alimentação saudável

Planificação e dinamização de programa

Promoção de uma alimentação saudável

Planificação e dinamização de programa

Cooperação intersectorial para o desenvolvimento
de um programa de prevenção no âmbito da
segurança pessoal e de bens dirigido à população
sénior

Dinamização de atividade

Sensibilização para a promoção de hábitos
alimentares saudáveis

Abril

Dinamização da Ação de Sensibilização
"Conhecer para partilhar: alimentação com
saúde", dirigida a Assistentes Operacionais, na
Escola Secundária de Gondomar

Dinamização de atividade

Prevenção de comportamentos nocivos e
promoção de um estilo de vida saudável/
Sensibilização para a promoção de hábitos
alimentares saudáveis

Abril

Dinamização do Programa Psicoeducativo para
Cuidadores Informais de Pessoas com Demência

Técnica de referência, na mediação entre equipa
formativa e cuidadores informais

Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos
cuidadores informais de pessoas com demência

Divulgação de atividades

Cooperação interinstitucional através da troca de
conhecimentos, fundamental para o planeamento
estratégico de ações integradas

Divulgação junto da rede de contactos

Sensibilização da população para a dádiva de
sangue

Elaboração de Documentos

Aquisição de bens e serviços

Elaboração de Documentos

Atualização e divulgação das atividades do
Gabinete de Educação Ambiental e Saúde (GEAS)

Abril

Abril

Abril

Abril
Abril

Abril

Abril

Desenvolvimento e organização do Programa
"Segurança de Pessoas e Bens" dirigido a idosos
e auxiliares de apoio domiciliário das IPSS do
concelho
Dinamização da Ação de Sensibilização
"Alimentação Saudável", dirigida a crianças, no
Infantário "O Teu Filho"

Divulgação das atividades dinamizadas no
âmbito da Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis
Divulgação de Colheitas de Sangue, em
colaboração com a Associação de Dadores de
Sangue de Gondomar
Elaboração de procedimentos de aquisição de
bens e serviços
Elaboração de textos informativos relativos às
atividades desenvolvidas pelo Gabinete para
divulgação através do Gabinete de Comunicação
da Autarquia
Elaboração do cartaz municipal Maio Mês do
Coração Gondomar + Ativo

Cooperação e articulação interinstitucional

Abril

Entrega, receção e organização de expediente

Entrega, receção e organização de expediente

Abril

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

Encaminhamento de situações para a empresa
Econorte e acompanhamento das mesmas

Envolvimento de cerca de 70 entidades parceiras
em mais de 85 atividades
Cumprimento das diligências necessárias ao bom
funcionamento dos serviços
Cumprimento das diligências necessárias para o
controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do
Município

Abril

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

Gestão dos pedidos de ementas alternativas

Resolução das necessidades nutricionais
específicas

Abril

Gestão dos registos de ocorrência, relativamente
ao serviço de fornecimento de lanches

Registo de ocorrências

Melhoria do funcionamento do fornecimento de
lanches

Abril

Gestão dos registos de ocorrência, relativamente
ao serviço de fornecimento de refeições

Registo de ocorrências

Melhoria do funcionamento do fornecimento de
refeições

Abril

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

Visitas / Inspeções

Cumprimento das normas gerais de higiene e
segurança alimentar

Abril

Intervenção no âmbito do projeto-piloto do
Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o
Sucesso) no Agrupamento de Escolas de Valbom

Projeto-piloto

Proporcionar intervenção 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.

Programa GIS

Intervenção Psicológica

Abril
Abril
Abril

Intervenção no âmbito do projeto-piloto do
Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o
Sucesso) no CINDOR
Organização da atividade Maio Mês do Coração
Gondomar + Ativo
Organização e dinamização do Dia Mundial da
Saúde
Organização e junção de correspondência aos
processos referentes a todos os assuntos
inerentes a este serviço

Planificação e dinamização de atividade
Planificação e dinamização de atividade

Envolvimento de cerca de 70 entidades parceiras
em mais de 85 atividades
Foram abrangidas cerca de 100 crianças, 90
praticantes de fitness e 150 idosos

Impressões/ Cópias

Cumprimento das diligências necessárias ao bom
funcionamento dos serviços

Abril

Organização e participação na edição de abril do
Programa Conversas com Saúde "Tu cá tu lá com
a terapia da fala"

Ação de formação / workshop

Promoção da literacia em saúde; Dar a conhecer
as áreas de atuação do Terapeuta da Fala e de que
forma este pode ajudar, nas mais variadas fases da
vida.

Abril

Reunião com a Polícia Municipal - preparação do
Programa Segurança de Pessoas e Bens

Reunião de trabalho

Cooperação intersectorial para o desenvolvimento
de uma programa adaptado ao município

Abril

Abril
Abril

Reunião com agente do Projeto Escola Segura
(PSP Valbom)
Reunião com Dra. Teresa Couceiro na Biblioteca
Municipal

Reuniões de trabalho
Reunião de trabalho

Diligências necessárias à realização da Ação de
Sensibilização
Solicitação da cedência de espaço para o
desenvolvimento das ações do GEAS

Abril

Reunião com voluntários do BLV - Colaboração
no Peditório Nacional da Europacolon

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias à participação no peditório

Abril

Reunião com voluntários do BLV - Colaboração
no Peditório Nacional da Fundação Portuguesa
de Cardiologia

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias à participação no peditório

Abril

Reunião da Assembleia Intermunicipal da Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis

Reunião de trabalho

Cooperação interinstitucional através da troca de
conhecimentos, fundamental para o planeamento
estratégico de ações integradas

Abril

Reunião de contributos ao programa
psicoeducativo de idosos

Reunião de trabalho

Planificação da atividade

Abril

Reunião de equipa - GEAS

Reunião de trabalho

Abril
Abril
Abril
Abril

Abril

Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

Abril

Reuniões com a equipa técnica do GAAF do
Agrupamento de Escolas de Valbom
Reuniões com Diretores de Turma e Pais dos
alunos sinalizados para o GIS do Agrupamento de
Escolas de Valbom
Reuniões com equipa técnica do projeto-piloto
do Programa GIS
Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à
Ve eação – D . Luís Lo o
Reuniões com Presidente da Associação de Pais
da EB 2/3 - Coorganização da palestra
"Prevenção da violência entre jovens e
Informática"
Reuniões de Preparação do Dia Mundial da
Saúde
Reuniões de Preparação do Maio Mês do
Coração Gondomar + Ativo
Reuniões de Preparação do Programa Conversas
com Saúde
Reuniões no âmbito do estágio da Licenciatura
de Ciências da Nutrição
Revisão e atualização do Portefólio de Atividades
"Gondomar: Município Saudável", para o
próximo ano letivo e civil
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

Reuniões de trabalho
Reuniões de trabalho
Reuniões de trabalho
Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias à realização da palestra

Reunião de trabalho

Planificação da atividade

Reunião de trabalho

Planificação da atividade

Reunião de trabalho

Planificação da atividade

Reunião de trabalho
Elaboração de Documentos

Visitas de supervisão / Contactos

Diligências necessárias e inerentes ao
procedimento de estágio
Promoção dos projetos desenvolvidos, com vista à
expansão e desenvolvimento num espírito de
cooperação comunitária

Melhoria do funcionamento do fornecimento de
refeições

Abril

Orientação e supervisão do estágio da
Licenciatura de Ciências da Nutrição e
Alimentação da FCNAUP

Supervisão

Maio

Apoio à organização da Convenção
Multidisciplinar da Educação

Encontro científico

Maio

Avaliação e validação das ementas, no âmbito do
fornecimento de refeições

Análise e reajuste das ementas

Maio

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

Reuniões/ Avaliações/ Contactos

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

Maio

Colaboração na organização e divulgação do
Evento Nascer Positivo - I Encontro Internacional
de Novos Paradigmas no Nascimento

Encontro científico

Promoção da literacia em saúde

Maio

Coorganização da palestra "Prevenção da
violência entre jovens e Informática", dirigida à
comunidade escolar da EB 2/3 Marques Leitão

Organização de atividade

Sensibilização para os riscos associados às
problemática do Bullying/ CiberBullying

Maio

Coorganização das sessões sobre Parentalidade
"Encontro para pais", promovidas pela técnica do
CAFAP Gondomar, dirigida a pais dos alunos em
acompanhamento pelo projeto-piloto do
Programa GIS

Organização de atividade

Dinamização de grupos de partilha e
desenvolvimento de competências parentais

Maio

Dinamização do Programa Psicoeducativo para
Cuidadores Informais de Pessoas com Demência

Técnica de referência, na mediação entre equipa
formativa e cuidadores informais

Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos
cuidadores informais de pessoas com demência

Divulgação de atividades

Cooperação interinstitucional através da troca de
conhecimentos, fundamental para o planeamento
estratégico de ações integradas

Divulgação junto da rede de contactos

Sensibilização da população para a dádiva de
sangue

Elaboração de Documentos

Aquisição de bens e serviços

Elaboração de Documentos

Atualização e divulgação das atividades do
Gabinete de Educação Ambiental e Saúde (GEAS)

Maio

Maio
Maio

Maio

Maio

Divulgação das atividades dinamizadas no
âmbito da Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis
Divulgação de Colheitas de Sangue, em
colaboração com a Associação de Dadores de
Sangue de Gondomar
Elaboração de procedimentos de aquisição de
bens e serviços
Elaboração de textos informativos relativos às
atividades desenvolvidas pelo Gabinete para
divulgação através do Gabinete de Comunicação
da Autarquia
Elaboração do cartaz municipal Maio Mês do
Coração Gondomar + Ativo

Cooperação e articulação interinstitucional

Promoção da integração da especialidade no
gabinete da saúde
Promoção da reflexão em torno da temática
Atividade física e Saúde e o seu papel no contexto
educativo
Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI uma
alimentação saudável, equilibrada, variada e
completa.

Envolvimento de cerca de 70 entidades parceiras
em mais de 85 atividades
Cumprimento das diligências necessárias ao bom
funcionamento dos serviços

Maio

Entrega, receção e organização de expediente

Entrega, receção e organização de expediente

Maio

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

Encaminhamento de situações para a empresa
Econorte e acompanhamento das mesmas

Cumprimento das diligências necessárias para o
controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do
Município

Maio

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

Gestão dos pedidos de ementas alternativas

Resolução das necessidades nutricionais
específicas

Maio

Gestão dos registos de ocorrência, relativamente
ao serviço de fornecimento de lanches

Registo de ocorrências

Melhoria do funcionamento do fornecimento de
lanches

Maio

Gestão dos registos de ocorrência, relativamente
ao serviço de fornecimento de refeições

Registo de ocorrências

Melhoria do funcionamento do fornecimento de
refeições

Maio

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

Visitas / Inspeções

Cumprimento das normas gerais de higiene e
segurança alimentar

Maio

Intervenção no âmbito do projeto-piloto do
Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o
Sucesso) no Agrupamento de Escolas de Valbom

Projeto-piloto

Proporcionar intervenção 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.

Maio

Intervenção no âmbito do projeto-piloto do
Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o
Sucesso) no CINDOR

Programa GIS

Intervenção Psicológica

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: A Música é o
Coração da Vida - palestra

Dinamização de atividade

Sensibilização para o impacto da música no
controle emocional

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Alimentação
saudável - sessão de esclarecimento

Dinamização de atividade

Promoção de uma alimentação saudável

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: As artes
marciais e os seus benefícios cardiovasculares

Dinamização de atividade

Promoção dos benefícios cardiovasculares das
artes marciais

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Comemoração
do Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade

Dinamização de atividade

Prevenção de comportamentos nocivos e
promoção de um estilo de vida saudável

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Coração
Saudável à Moda do Chef

Dinamização de atividade

Promoção de uma alimentação saudável através
da aprendizagem de técnicas e receitas saudáveis

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Coração
Saudável e a Música - palestra

Dinamização de atividade

Promoção do canto como atividade relacionada
com a promoção da saúde e prevenção das
doenças cardiovasculares

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: CorAção.Com(e)
- Agrupamento de Escolas de Sta. Bárbara

Dinamização de atividade

Promoção de uma alimentação saudável e
atividade física

Maio

No âmbito Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Cuide do seu
Coração, pela ADICV

Dinamização de atividade

Educação para a sexualidade e prevenção de
comportamentos de risco

Maio

No âmbito Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Dançar faz bem
ao coração - workshop de danças regionais do
Douro Litoral

Dinamização de atividade

Promoção das danças regionais e folclórica e
estímulo de inserção numa atividade física de
caráter mais lúdico

Maio

No âmbito Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Dia Mundial de
Prevenção e Combate à Hipertensão no Centro
de Saúde de Rio Tinto - USF Nascente

Dinamização de atividade

Prevenção e Combate à Hipertensão

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Ensina-me a
Comer, ensina-me a saber Viver dirigido a pais na
EB 1 da Arroteia

Dinamização de atividade

Sensibilizar para a promoção de hábitos
alimentares saudáveis

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Learning by
body - workshop de exploração linguagem
corporal

Dinamização de atividade

Promoção da importância de um treino
psicomotor

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Marcha solidária

Dinamização de atividade

Promoção de um estilo de vida ativo

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Peddy paper no
Centro Social e Paroquial de Rio Tinto

Dinamização de atividade

Promoção de atividades promotoras de um estilo
de vida saudável e de treino cognitivo

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Peditório e
Rastreio da Fundação Portuguesa de Cardiologia

Dinamização de atividade

Prevenção das doenças cardiovasculares

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Rastreio da
memória

Dinamização de atividade

Sensibilizar para a importância do treino cognitivo

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Ria pelo seu
coração - sessão de yoga do riso

Dinamização de atividade

Divulgação de terapias alternativas,
nomeadamente risoterapia

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Saúde no
Coração - Treino aberto de Patinagem

Dinamização de atividade

Promoção da prática da patinagem e de um estilo
de vida mais ativo, nomeadamente na infância

Maio

No âmbito do Maio Mês do Coração Gondomar +
Ativo, participação na atividade: Terapia com
cavalos e batismo a cavalo

Dinamização de atividade

Divulgação de terapias alternativas,
nomeadamente hipoterapia

Planificação e dinamização de atividade

Envolvimento de cerca de 70 entidades parceiras
em mais de 85 atividades

Impressões/ Cópias

Cumprimento das diligências necessárias ao bom
funcionamento dos serviços

Planificação e dinamização de atividade

Promoção e divulgação das atividades inerentes
ao cartaz e consolidação das parcerias
estabelecidas

Ação de informação e sensibilização

Prevenção no âmbito da segurança pessoal e de
bens dirigido à população sénior

Ação de informação e sensibilização

Prevenção no âmbito da segurança pessoal e de
bens dirigido à população sénior

Maio
Maio

Maio

Maio

Maio

Organização da atividade Maio Mês do Coração
Gondomar + Ativo
Organização e junção de correspondência aos
processos referentes a todos os assuntos
inerentes a este serviço
Organização e participação na Sessão de
Abertura do Programa Maio Mês do Coração Gondomar + Ativo
Organização e participação na sessão do
Programa "Segurança de Pessoas e Bens"
dirigido à população sénior do Centro
Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de
Vera Cruz de Gondomar
Organização e participação na sessão do
Programa "Segurança de Pessoas e Bens"
dirigido à população sénior e auxiliares de apoio
domiciliário do Centro de Convívio de Fânzeres

Maio

Organização e participação na sessão do
Programa "Segurança de Pessoas e Bens"
dirigido à população sénior e auxiliares de apoio
domiciliário do Centro Social da Lomba

Ação de informação e sensibilização

Prevenção no âmbito da segurança pessoal e de
bens dirigido à população sénior

Maio

Organização e participação na sessão do
Programa "Segurança de Pessoas e Bens"
dirigido aos auxiliares de apoio domiciliário do
Centro Comunitário da Santa Casa da
Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar

Ação de informação e sensibilização

Prevenção no âmbito da segurança pessoal e de
bens dirigido à população sénior

Maio

Participação no Seminário de comemoração do
Dia Mundial da Pessoa com Esclerose Múltipla Hospital-Escola UFP

Seminário

Capacitação dos técnicos

Maio

Realização do Peditório Nacional da Europacolon

Peditório

Maio

Realização do Peditório Nacional da Fundação
Portuguesa de Cardiologia

Peditório

Maio
Maio
Maio

Reunião com a Fundação Aga Khan Portugal no
âmbito do Programa + Cuidar
Reunião com Dra. Teresa Couceiro na Biblioteca
Municipal
Reunião de contributos ao programa
psicoeducativo de idosos

Sensibilização para a prevenção do cancro do
cólon
Sensibilização para um estilo de vida e escolas
saudáveis, com vista à prevenção das doenças
cardiovasculares

Reunião de trabalho

Planificação de parcerias

Reunião de trabalho

Solicitação da cedência de espaço para o
desenvolvimento das ações do GEAS

Reunião de trabalho

Planificação da atividade
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços
Cooperação interinstitucional através da troca de
conhecimentos, fundamental para o planeamento
estratégico de ações integradas

Maio

Reunião de equipa - GEAS

Reunião de trabalho

Maio

Reunião do Grupo Técnico da Rede Portuguesa
de Municípios Saudáveis

Reunião de trabalho

Maio

Reunião com a equipa técnica da Rede Social e
técnicos do + Cuidar

Programa psicoeducativo + Cuidar

Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos
cuidadores informais de pessoas com demência

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços

Maio
Maio
Maio
Maio

Maio

Maio
Maio
Maio

Maio

Maio

Maio

Reuniões com Diretores de Turma e Pais dos
alunos sinalizados para o GIS do Agrupamento de
Escolas de Valbom
Reuniões com a equipa técnica do GAAF do
Agrupamento de Escolas de Valbom
Reuniões com equipa técnica do projeto-piloto
do Programa GIS
Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à
Ve eação – D . Luís Lo o
Reuniões com Presidente da Associação de Pais
da EB 2/3 - Coorganização da palestra
"Prevenção da violência entre jovens e
Informática"
Reuniões com técnica do CAFAP Gondomar, no
âmbito da intervenção do Programa GIS
Reuniões de Preparação do Programa Conversas
com Saúde
Reuniões no âmbito do estágio da Licenciatura
de Ciências da Nutrição e Alimentação da
FCNAUP
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
Orientação e supervisão do estágio da
Licenciatura de Ciências da Nutrição e
Alimentação da FCNAUP
Revisão e atualização do Portefólio de Atividades
"Gondomar: Município Saudável", para o
próximo ano letivo e civil

Reuniões de trabalho
Reuniões de trabalho
Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos
serviços

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias à realização da palestra

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias à dinamização de sessões
sobre Parentalidade "Encontros para pais"

Reunião de trabalho

Planificação da atividade

Reunião de trabalho

Diligências necessárias e inerentes ao
procedimento de estágio

Visitas de supervisão / Contactos

Melhoria do funcionamento do fornecimento de
refeições

Supervisão

Promoção da integração da especialidade no
gabinete da saúde

Elaboração de Documentos

Promoção dos projetos desenvolvidos, com vista à
expansão e desenvolvimento num espírito de
cooperação comunitária

Divisão da Intervenção Educacional e Saúde
Gabinete de Intervenção Social Escolar
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 do ensino básico incluídos no processo de
transportes escolares.

Atribuição de 508 passes escolares, que resulta
u a o pa ti ipação pela auta uia de €
562,82, durante o mês de abril, aos alunos
residentes no Concelho.

Faturação de Refeições escolares consumidas pelos Permitir o pagamento da comparticipação das
alunos
refeições pelos pais ou encarregados de educação
Fornecimento de Refeições

Alargamento de Horário

Plataforma SIGA

Análise e verificação dos consumos de refeições de
cada aluno a frequentar os Jardins de Infância e o Permitir a cobrança das 60 550 refeições escolares
fornecidas durante o mês de abril
1º Ciclo do ensino básico
Manutenção da plataforma SIGA
Faturação do Alargamento de Horário
Análise e verificação dos consumos lanches das
crianças que frequentam os Jardins de Infância,
durante o mês de abril. Foram consumidos 21 449
lanches
Manutenção da plataforma SIGA
Correção de ficheiros enviados pelos AE.
Atualização de dados. Gestão de dívida.

Permitir o pagamento da comparticipação pela
fruição do alargamento de horário

Permite a marcação, por parte dos AE, das
refeições e registo de assiduidade

Verificação da fatura emitidas pela empresa
EUREST, do número de lanches servidos nos Jardins
de Infância do Concelho, durante o mês de março;
Faturação EUREST

Abril

Faturação EDUBOX

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 março
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 março
Envio das fatura para a Divisão Financeira e
Contabilidade da Autarquia para pagamento à
empresa.

Pagamento das faturas de Refeições à Empresa
EUREST

Pagamento das faturas à Empresa EDUBOX

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
Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns
(Atividades de Animação e de Apoio à Família
problemas.
(Alargamento de Horário e Fornecimento de
Refeições), Transportes Escolares, definição de
escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e
plataforma SIGA

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
Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns
problemas.
Família (Alargamento de Horário e Fornecimento
de Refeições), Transportes Escolares, definição de
escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e
plafaforma SIGA

Arquivo de expediente
MGD

Transportes Escolares

Arquivo de documentação e organização do
expediente
Arquivo de documentação e organização do
expediente registado no MGD

Organização do expediente

Requisição mensal de passes às empresas, para os
alunos do ensino básico , incluídos no processo de
transportes escolares.

Atribuição de 508 passes escolares, que resulta
numa comparticipação pela autarquia de
€
,8 , du a te o ês de aio, aos alu os
residentes no Concelho.

Faturação de Refeições escolares consumidas pelos Permitir o pagamento da comparticipação das
alunos
refeições pelos pais ou encarregados de educação
Fornecimento de Refeições
Maio

Alargamento de Horário

Plataforma SIGA

Análise e verificação dos consumos de refeições de
cada aluno a frequentar os Jardins de Infância e o
1º Ciclo
Manutenção da plataforma SIGA
Faturação do Alargamento de Horário
Análise e verificação dos consumos lanches das
crianças que frequentam os Jardins de Infância,
durante o mês de maio. Foram consumidos 28 215
lanches
Manutenção da plataforma SIGA
Correção de ficheiros enviados pelos AE.
Atualização de dados. Gestão de dívida.

Permitir a cobrança das 112 404 refeições
escolares fornecidas durante o mês de maio.

Permitir o pagamento da comparticipação pela
fruição do alargamento de horário

Permite a marcação, por parte dos AE, das
refeições e registo de assiduidade

Verificação da fatura emitidas pela empresa
EUREST, do número de lanches servidos nos Jardins
de Infância do Concelho, durante o mês de abril;
Faturação EUREST

Verificação da fatura emitidas pela empresa
EUREST, do número de refeições servidas nas
escolas durante o mês de abril;
Envio das faturas para a Divisão Financeira e
Contabilidade da Autarquia para pagamento à
empresa.
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 março: 2 050 alunos com refeição num
total de 38 697 refeições ; 1 387 alunos com
alargamento de horário

DGEstE / DSRN

Maio

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 abril: 2050 alunos com refeição num total
de 22 649 refeições ; 1394 alunos com alargamento
de horário
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 2.º período num total de 235 321
refeições

Pagamento das faturas de Refeições à Empresa
EUREST

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

Permite o pagamento à Autarquia do Apoio
Financeiro do Ministério da Educação para o
fornecimento de refeições escolares

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
Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns
(Atividades de Animação e de Apoio à Família
problemas.
(Alargamento de Horário e Fornecimento de
Refeições), Transportes Escolares, definição de
escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e
plataforma SIGA

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
Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns
Família (Alargamento de Horário e Fornecimento
problemas.
de Refeições), Transportes Escolares, definição de
escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e
plataforma SIGA

Arquivo de expediente
MGD

Arquivo de documentação e organização do
expediente
Arquivo de documentação e organização do
expediente registado no MGD

Organização do expediente

Divisão de Educação Formação e Emprego
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Multidisciplinar
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO
Gestão do Email- Divisão de Educação
MGD

WEB Relógio

Convenção Multidisciplinar de Educação

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Análise, tratamento, encaminhamento e resposta Melhor encaminhamento dos assuntos relativos
do expediente remetido ao gabinete.
à Divisão de Educação.
Verificação de todo o expediente do GADE equipa multidisciplinar
Validações das ausências dos funcionários do
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Educacional.
Realização de contactos, envio de convites a
Associações, Clubes e Oradores para participarem
na Convenção.

Permitir o bom funcionamento dos serviços
assim como dar resposta a todas as solicitações
Permitir a validação da assiduidade dos
funcionários
Permitir a realização da convenção
Multidisciplinar de Educação

Plano Integrado e Inovador de combate ao
Insucesso Escolar

Reuniões de trabalho com o consultor da AMP

Permitir a candidatura do Municipio à AMP

A Câmara e as Profissões vão à Escola

Articulação com os vários parceiros para
calendarização e definição das atividades a
realizar
Acompanhamento da implementação das
atividades/sessões nos JI

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

Abril e Maio

Elaboração de proposta para reunião de Câmara
Pedido de orçamentos e cabimentos
Permitir a realização do Programa Escola em
Preparação de toda a logistica necessária
Férias + Criativa, para cerca de 600 alunos
implementação do programa nos diferentes polos
de funcionamento
Articulação com outros setores da autarquia
Acompanhamento de alunos e Encarregados de
GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) Permitir a melhoria dos rendimentos escolares
Educação dos alunos que integram o projetoprojeto piloto
dos alunos sinalizados.
piloto GIS, na Escola EB 2,3 Frei Manuel de Santa
Inês
Organização das histórias para a criação do 1º
livro das "Histórias da Ajudaris em Gondomar",
Permitir a elaboração do 1º livro "Histórias da
elaborado pelos pequenos grandes artistas das
"Histórias da Ajudaris em Gondomar"
Ajudaris em Gondomar"
escolas do Município, em colaboração com a
Associação Ajudaris
Escola em Férias + Criativa

De 1 a 13 de Abril

4 de abril

Prémios de Excelência Municipal

Organização viagem a Lisboa e a Roma dos alunos
Prémios de Excelência Municipal do 3º ciclo e
ensino secundário e profissional, respetivamente

Permitir que os alunos usufruam dos prémios
atribuídos

Conselho Geral de AE 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

De 10 a 11 de Abril
Prémios de Excelência Municipal
De 11 a 13 de Abril
11 de Abril

GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) projeto piloto

19 de Abril

Reunião de trabalho

19 de Abril
3 de Maio

Conselho Geral do AE de Santa Bárbara

Acompanhamento dos alunos Prémios de
Excelência Municipal do 3º ciclo a Lisboa
Acompanhamento dos alunos Prémios de
Excelência Municipal do Ensino Secundário e
Profissional a uma capital europeia, Roma
Reunião com a Direção do Agrupamento de
Escolas de Rio Tinto n.º3
Reunião da equipa GADE com a Sr.ª Vereadora,
Dr.ª Aurora Vieira
CG é o órgão de direção estratégica responsável
pela definição das linhas orientadoras da

Permitir que os alunos usufruam dos prémios
atribuídos
Permitir a melhoria dos rendimentos escolares
dos alunos sinalizados.
Permitir o normal funcionamento do serviço
Representação da Autarquia

Conselho Geral de AE 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

de 21 de abril a 28 de abril

VII Congresso Nacional de Rede Territorial
Portuguesa das Cidades

Pedido de cabimento para inscrições no
Congresso
Pedido de orçamento Hotel
Pedido de cabimento para alojamento
Contactos com a Agência para procedimento de
aquisição de alojamento

Permitir a participação do Município no
Congresso

4 de maio

Viagem de Finalistas "Alunos Geração D'ouro"

Pedido de cabimento

Permitir a realização do procedimento

5 e 6 de maio

Convenção Multidisciplinar de Educação

Convenção Multidisciplinar subordinada ao tema
Atividade Física e Saúde

Permitir a realização da convenção
Multidisciplinar de Educação

4 de Maio
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De 8 de maio a 13 de maio

De 8 de maio a 16 de maio
de 1 a 11de maio

11 de maio

19 de maio
22 de maio
24 de maio

"No Poupar está o Ganho!"

Recolha dos trabalhos finais do programa para a Permitir a divulgação do trabalho realizado pelos
seleção a nível municipal e nacional, pela
alunos integrados no programa, ao longo do ano
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda
letivo

Distribuição do programa pelas escolas do
Município
Organização da palestra "Prevenção da violência
entre jovens e informática", com o Dr. Pinto da
GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) Costa
Palestra "Prevenção da violência entre jovens e
projeto piloto
informática", com o Dr. Pinto da Costa, para a
comunidade educativa
Formação pós-teste do estudo medição do
"No Poupar está o Ganho!"
impacto social do programa "No poupar está o
ganho!"
GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) Encontro para pais sobre parentalidade, em
projeto piloto
associação com o CAFAP
reunião de trabalho com o consultor da AMP
Projeto PIICIE
para a implementação do projeto
Encontro Internacional de Marionetas

Divulgação do evento
Permitir a realização do evento
Permitir um espaço de reflexão para a
comunidade educativa
Permitir a medição do impacto social do
programa "No poupar está o ganho!"
Possibilitar a capacitação de pais no trabalho
com os filhos
Permitir a realização da candidatura à AMP

25 de maio

Conselho Geral do AE de Santa 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

25, 26 e 27 de maio

VII Congresso Nacional de Rede Territorial
Portuguesa das Cidades

Participação do Município no Congresso

Permitir a partilha de boas práticas do município
com os restantes membros da RTPCE

Conselho Geral do AE de Santa 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

Reunião de trabalho

reunião de trabalho com o consultor da AMP e
com os Diretores dos Agrupamentos no âmbito
da elaboração do PIICIE

Permitir a realização da candidatura à AMP

Conselho Municipal de Educação

reunião ordinária do Conselho Municipal de
Gondomar

29 de maio

31 de maio

Representação da Autarquia

Plano anual de transportes escolares 2017/2018;
4. Movimento anual da rede escolar para
/
– Educação Pré-escolar e escolas
básicas do 1º ciclo

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Escolas
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

abril/maio

Tratamento do expediente; comunicação /
articulação com os Agrupamentos de Escolas e
outras entidades

abril/maio

Material / Equipamentos / Serviços

Análise, tratamento e encaminhamento do
expediente, e receção e estabelecimento de
contactos telefónicos
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.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Encaminhamento dos assuntos colocados ao
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Educacional

Apetrechamento dos estabelecimentos de
ensino

Percurso – Visita à Sede do Concelho.
Realizaram-se 5 visitas, num total de 160 alunos
Percurso 2 - Visita a Baguim do Monte.
Realizaram-se 9 visitas, num total de 300 alunos

abril/maio

Programa Percursos d'Ouro

Agendamento das visitas; durante estes 2 meses
realizaram-se 39 visitas de estudo, envolvendo
1380 alunos, sendo assim distribuídas:

Percurso 3 - Visita a S. Pedro da Cova e Fânzeres.
Realizaram-se 5 visitas, num total de 206 alunos
Percurso 4 - Visita a Gondomar, Valbom e
Jovim. Realizaram-se 9 visitas, num total de 335
alunos
Percurso 5 - Visita a Foz do Sousa e Covelo.
Realizaram-se 2 visitas, num total de 59 alunos
Percurso 6 - Visita a Melres e Medas - Realizaramse 4 visitas, num total de 162 alunos
Percurso 8 - Visita à Lomba. Realizaram-se 5
visitas, num total 148 alunos.

abril/maio

abril/maio

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

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.
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abril/maio

abril/maio

abril/maio

abril/maio

Atividades de Animação e de Apoio à Família

Reuniões Conselho Geral

Jogos Escolares Concelhios

Pavilhão da Água Sobre Rodas

Articulação entre os Agrupamentos de Escolas e a Desenvolvimento de Atividades de Animação e
empresa EGOR (substituições, mapas de
de Apoio à Família nos Jardins de Infância do
assiduidade)
Município
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

Apoio na preparação dos Jogos Escolares
Concelhios, nos dias 3,4 e 28 abril 5 e 10 maio

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.

5124 alunos do 4º ano de escolaridade de todas
Acompanhamento no agendamento do Programa
as Escolas públicas do Município usufruiram de 3
através de contactos com o Pavilhão da Água e
momentos/experiências relacionadas com o ciclo
com os estabelecimentos escolares
da água, ao longo do 2º e 3º períodos.

Gabinete de Gestão de Equipamentos e Recursos
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

01-04-2017 a 30-04-2017

01-05-2017 a 31-05-2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Pedidos de Assistência a equipamentos
informáticos e visitas de rotina

JI Cimo de Vila; EB Cimo de Vila; EB
Branzelo; JI Branzelo; EB de Carvalhos; JI
Belo Horizonte; CE Valbom; EB São Caetano
1; EB Alvarinha; EB e JI Montezelo; EB
Lagoa; JI Areias; JI Portelinha 1; JI Portelinha
2; JI São Caetano; EB Chães; EB Zebreiros;
JI Fontela; EB Vila Verde; JI Vila Verde

Permitir que os equipamentos estejam em
bom funcionamento

Colaboração com o Património

Inventariação de equipamento para abate.

Libertar espaço e atualização do inventário
real do equipamento em uso.

Pedidos de Assistência a equipamentos
informáticos e visitas de rotina

JI Belo Horizonte; EB Boavista; EB Vale
Ferreiros; EB Santegãos; CE venda Nova; EB
Silveirinhos; JI Sª Eulália; JI Venda Nova; JI
Quinta do Sol; JI Areja; JI Portelinha 2; EB
Ponte; JI Crasto; JI Arroteia; EB Pinheiro
D´Alem; JI Boucinha; Eb e JI Boucinha

Permitir que os equipamentos estejam em
bom funcionamento

A Câmara e as profissões vão á Escola

Convenção Multidisciplinar da Educação

Colaboração com o Património

Colaboração com a Dra. Joana Figueiredo no
acompanhamento dos intervenientes e na
montagem do equipamento necessário ás
apresentações. Entrega dos paineis.
Colaboração na montagem, controlo de
entradas e saídas e acreditação. Apoio ao
coffee break e ao equipamento de informática
nas salas.
Inventariação de equipamento para abate.

(...)

(...)
Libertar espaço e atualização do inventário
real do equipamento em uso.

Gabinete de Formação e Emprego
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

abril/maio

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Realização de ações de formação para os
funcionários das escolas do município

Participação de 131 funcionários nas formações
realizadas nas escolas secundárias de Gondomar,
Rio Tinto e no CINDOR

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Formação e Outras Iniciativas

Apresentação do "Project Search", um programa
Apresentação de um projeto internacional que
de empregabilidade colaborativo, um modelo
combina uma formação de empregabilidade de
único de transição escolar para o trabalho para
trabalho real e competências de vida.
pessoas com deficiência.
Realização de Ação de Sensibilização: "Ética no
Presença de 100 participantes alunos e
Desporto", na Escola Secundária de São Pedro da
elementos da comunidade educativa
Cova, no âmbito da CED2017

Participação do Gabinete de Formação e
Emprego na Expo Gondomar 2017

Colaboração na elaboração de vídeo da Gala de
Laços Solidários
Atendimento a 45 munícipes à procura
orientação e respostas de emprego e/ou
formação

abril/maio

Atendimento ao Munícipe

Contacto com diversas empresas representadas
no certame, com vista ao conhecimento das
ofertas de emprego. Atendimento de visitantes
da feira, com orientação para respostas de
formação e emprego.

Elaboração de vídeo para apresentação em
encontro de Educação
Até à data do corrente ano, 185 pessoas foram
orientadas para trabalho, projetos CEI, formação
ou projetos de negócio próprio
Contactos com empresas e procura ativa nos
diversos acessos da internet de ofertas de
Pesquisa de ofertas de formação e emprego
emprego e posterior encaminhamento para
munícipes inscritos na nossa base de dados.
Receção e organização de currículos para enviar
Envio de currículos para empresas que se
às empresas
encontrem a recrutar
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abril/maio

Seminários e Reuniões em Empresas

Reunião IEFP

Preparação da formação para os funcionários das
escolas do município e desempregados.

Reunião CINDOR

Preparação da formação para os funcionários das
escolas do município e para o Associativismo.

Reunião de avaliação do 1º trimestre da
Reunião CED 2017
Comissão Organizadora da Cidade Europeia do
Desporto 2017
Apresentação de proposta de formação para o
Reunião com a Coat1
Associativismo
Contactos com empresas para novas ofertas de
Prisma Limpeza, Maju - António Fernandes e
trabalho
Teresa; Lacovale; Painel de Luz
Realização de novo projeto Contrato de Emprego
Integração de 10 pessoas como assistentes
e Inserção
operacionais em projeto de CEI.
Foram colocadas 3 pessoas através do Gabinete
Contacto com a empresa de limpeza Prisma
de Formação e Emprego
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Divisão Operacional de Administração Direta

Brigadas Fixas

DOAD

SETOR DAS BRIGADAS FIXAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

07-11-2016

16-03-2017

Rua do Outeiro da
Vinha

Melres

Fornecimento de material à
União de Freguesias

03-04-2017

05-04-2017

Rua dos Carregais

S.Cosme

Aplicação de pedra e rematar
guias - MGD 3040

03-04-2017

05-05-2017

Rua Amália
Rodrigues

S.Cosme

Demolição de passeio,
assentamento de guias

04-04-2017

04-04-2017

Jardim Infância
Quinta do Sol

Melres

Rematar passeio - MGD 7498

11-04-2017

11-04-2017

Escola da Lagoa

Valbom

Rematar passeio

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

02-05-2017

22-05-2017

Rua do Maninho

Baguim do
Monte

Rematar passeios e arranjar
escadaria

08-05-2017

18-05-2017

Estrada
D.Miguel, 209

S.Cosme

Reparação de passeio

02-06-2017

Caminho do
Rêgo nº 71-casa
4

S.Cosme

Demolição de muro e arranjo
do mesmo

Rio Tinto

Posse Administrativa mgd
38968 - Reparação de telhado
e remoção de entulho (custo
imputável a terceiros)

19-05-2017

23-05-2017

25-05-2017

Rua da Seara

Divisão Operacional de Administração Direta

Calceteiros

DOAD

Calceteiros
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

Fim

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

27-03-2017

12-04-2017

Rua Pintor Júlio
Resende

03-04-2017

28-04-2017

Diversas ruas

12-04-2017

16-05-2017

Rua Amália
Rodrigues / Rua
Paredes Novas

BREVE DESCRIÇÃO

Valbom

Levantamento reposição calçada
em 95m2, execução de calçada em
266m2

Foz do Sousa

Ao serviço da união de freguesias Mês de Abril

S. Cosme /
Jovim

Rua Amália Rodrigues levantamento reposição calçada
em 15m2/ Rua Paredes Novas levantamento reposição calçada
em 293m2, execução calçada em
56m2

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

13-04-2017

13-04-2017

02-05-2017

31-05-2017

Diversos

S. Cosme

Reposição de 15m2 de calçada a
micro-cubo

Foz do Sousa

Ao serviço da união de freguesias Mês de Maio

Rio Tinto /
S. Cosme

(1) Execução caixa e calçada em
55m2, - Avª D. João I / (2) Rua
Madre Isabel Larrañaga Levantamento reposição calçada
em 12m2

05-05-2017

(1) Avª D. João I /
(2) Rua Madre
Isabel Larrañaga

15-05-2017

16-05-2017

Avenida General
Humberto
Delgado

S. Cosme

Reposição calçada a micro-cubo
em 10m2, execução calçada em
2
10m

17-05-2017

22-05-2017

Caminho do Rego

S. Cosme

Levantamento reposição calçada
em 107m2

22-05-2017

05-06-2017

Rua da Cal e
Vários Locais

S. Cosme /
Valbom

Levantamento reposição calçada
2
2
em 259m , reparação 4m de
micro-cubo

06-06-2017

06-06-2017

Travessa de
Buarcos

Valbom

Levantamento reposição calçada
em 35m2

03-05-2017

Divisão Operacional de Administração Direta

Asfaltadores

DOAD

SETOR DA BRIGADA DO ASFALTO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

03-04-2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

20-04-2017

Parque da Cal

S.Cosme

Foram efectuados 1020 m2 em
pavimento betuminoso, dentro
2
deste valor estão incluídos 900m
em material fresado e limpeza de
britas

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

02-05-2017

31-05-2017

Rua das Covas, Rua Balda
Crua, Rua do Outeiro, Rua do
Bolhão, Avenida Multiusos,
Rua Eduardo C. gandra, Rua
da Bocas, Rua Vitor Hugo, Rua
Eça Queiróz, Rua Ramalho
Ortigão, Rua da Portelinha,
Rua da Serra, Avenida D. João Foram efectuados 480 m2 em
I, Rua Particular Carlos
pavimento betuminoso, limpeza
Tapa Buracos
Fontes. Rua Manuel Ribeiro
de terras e sarjetas e
mês de Maio
de Almeida, Rua de Santo
regularização de caixa em toutAntónio , Rua Albino Teixeira,
venant
Rua das Covas, Rua do
Taralhão, Rua Longras de
Cima, Rua Almada Negreiros,
Rua Amália Rodrigues, Rua
Paredes Novas, Rua Zeca
Afonso, Avenida da Conduta e
Rua de Santa Helena

Divisão Operacional de Administração Direta

Drenagem de Águas Pluviais

DOAD

Desentupimento
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

04-04-2017

04-04-2017

Rua da Extrema, jt
ao nº 517

S. Cosme

Cedência à União Freguesias
Gondomar(S. Cosme), Valbom e
Jovim

06-04-2017

17-04-2017

Rua Almada
Negreiros, nº 216

Fânzeres

Drenagem de águas pluviais

07-04-2017

07-04-2017

Rua de Esteves

Rio Tinto

Cedência à Junta Freguesia de
Rio Tinto

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

07-04-2017

07-04-2017

Vários
Arruamentos da
União Freguesias

12-04-2017

12-04-2017

Acesso à Estação
Elevatória, na
Zona das Areias

Rio Tinto

Cedência à Junta Freguesia de
Rio Tinto

20-04-2017

20-04-2017

Rotunda do
Centro de Saúde
da Foz do Sousa

Foz do Sousa

Cedência de materiais

24-04-2017

28-04-2017

Avª D. João I

Rio Tinto

Drenagem de águas pluviais

08-05-2017

Avª General
Humberto
Delgado, nº 852

S. Cosme

Drenagem de águas pluviais

04-05-2017

05-05-2017

05-05-2017

Diversas ruas

10-05-2017

10-05-2017

Rua Comendador
Rui Nabeiro

Cedência à União Freguesias
Gondomar(S. Cosme), Valbom e
Jovim

Cedência à União Freguesias Foz
Foz do Sousa /
do Sousa / Covêlo - Reposição de
Covelo
stock (Reg. 13371/17)
S. Cosme

Cedência à União Freguesias
Gondomar(S. Cosme), Valbom e
Jovim

10-05-2017

10-05-2017

11-05-2017

22-05-2017

25-05-2017

25-05-2017

26-05-2017

26-05-2017

Avenida da
Carvalha
(Rotunda)
Rua Manuel
Ribeiro de
Almeida
Rua D. Afonso
Henriques, nº
1244
Rua da Aldeia Gens

Fânzeres

Incisão no pavimento para
executar nova travessa de águas
pluviais

S. Cosme

Drenagem de águas pluviais

Rio Tinto

Cedência à Junta Freguesia de
Rio Tinto

Foz do Sousa

Cedência à União Freguesias Foz
do Sousa / Covêlo

Divisão Operacional de Administração Direta

Canalizadores

DOAD

Canalizadores
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

10-03-2017

16-03-2017

Pavilhão
Municipal
(Biblioteca)

Fânzeres

Ligação tubos saneamento

17-03-2017

28-03-2017

Parque
Operacional

Fânzeres

Reparação de tubos de
saneamento

27-03-2017

27-03-2017

Escola E B 2 da
Bela Vista

Fânzeres

Reparação de fuga de água

29-03-2017

30-03-2017

D. G. U.

S. Cosme

Reparação de fuga de água

29-03-2017

30-03-2017

Pavilhão de
Carreiros

Rio Tinto

Desentupimento de
saneamento

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

05-04-2017

19-04-2017

Escola E B 1 do
Vinhal

S. Cosme

Ligação de saneamento

11-04-2017

11-04-2017

Escola E B 1 de
S. Caetano nº 1

Rio Tinto

Reparação de fugas de água

12-04-2017

12-04-2017

Pavilhão
Multiusos

S. Cosme

Reparação de chuveiros

13-04-2017

13-04-2017

Praça Manuel
Guedes (Fonte
Luminosa)

S. Cosme

Reparação de tubos de água

17-04-2017

18-04-2017

Praia de
Zebreiros

Foz do Sousa

Ligação de pontos de água e
saneamento

19-04-2017

19-04-2017

Jardim Infância
Stª Bárbara

Fânzeres

Desentupimento de
saneamento

20-04-2017

20-04-2017

Escola E B 1
Vale Ferreiros

Baguim do
Monte

Desentupimento saneamento

03-05-2017

03-05-2017

Escola EB 2,3 de
Rio Tinto, nº 2

Rio Tinto

Reparação fuga de água

03-05-2017

04-05-2017

Mercado Areosa

Rio Tinto

Reparações sanitários

04-05-2017

04-05-2017

Balcão Único de
Atendimento

S. Cosme

Reparações de autoclismos

05-05-2017

05-05-2017

Jardim Infância
de Baguim

Baguim do
Monte

Reparação de tubos
saneamento

05-05-2017

08-05-2017

Pavilhão
Multiusos

S. Cosme

Ligação pontos de água

09-05-2017

09-05-2017

Jardim Infância
de Baguim

Baguim do
Monte

Desentupimento de caixas
saneamento

10-05-2017

17-05-2017

Piscinas
Municipais das
Medas

Medas

Reparação de tubos
saneamento

18-05-2017

29-05-2017

Pavilhão
Multiusos

S. Cosme

Ligação de pontos de água

26-05-2017

26-05-2017

Pavilhão de
Carreiros

Rio Tinto

Desentupimento saneamento

Divisão Operacional de Administração Direta

Carpinteiros

DOAD

Carpinteiros
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

16-02-2017

23-02-2017

Várias

Levantamento de materiais do
património às escolas

07-03-2017

31-03-2017

Várias

Montagem e desmontagem de
palcos - (Mês de Março)

08-03-2017

24-03-2017

Valbom

Reparações de passadiços

10-03-2017

29-03-2017

Várias

Entrega de material em escolas

Gramido

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

14-03-2017

21-03-2017

14-03-2017

28-03-2017

15-03-2017

28-03-2017

22-03-2017

22-03-2017

03-04-2017

Apoio a eventos - Mês de Março

Oficina

Fânzeres

Serviços de oficina - Mês de Março

Várias

Levantamento e entrega de
materiais do património

S. Cosme

Reparação de portas no Goldpark

26-04-2017

Várias

Montagem e desmontagem de
palcos e tribunas - (Mês de Abril)

03-04-2017

28-04-2017

Várias

Apoio a eventos - (Mês Abril)

04-04-2017

11-04-2017

Foz do Sousa

Reparação de placards da praia de
Zebreiros

Goldpark

Praia de
Zebreiros

05-04-2017

05-04-2017

10-04-2017

27-04-2017

13-04-2017

28-04-2017

02-05-2017

16-05-2017

02-05-2017

17-05-2017

04-05-2017

25-05-2017

05-05-2017

05-05-2017

Medas

Execução de prateleiras e
reparação de biombos

Fânzeres

Serviços diversos de oficina (Mês
de Abril)

Gramido

Valbom

Reparações no passadiço

Oficina

Fânzeres

Serviços oficina (Mês de Maio)

Várias

Apoio a eventos (Mês de Maio)

Várias

Serviços diversos e apoio a eventos
no pavilhão multiusos (Mês de
Maio)

Valbom

Reparação no passadiço

Piscinas

Gramido

18-05-2017

26-05-2017

Várias

Montagem e desmontagem de
palcos (Mês de Maio)

Divisão Operacional de Administração Direta

Pintores

DOAD

SETOR DOS PINTORES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

08-03-2017

11-04-2017

Centro Cultural de
Rio Tinto

Rio Tinto

Reparação de telhado e
impermeabilização

30-03-2017

11-04-2017

Gestão Urbanistica

S. Cosme

Colocação de vidros, pintar paredes do
gabinete

31-03-2017

31-03-2017

Escola Júlio Dinis

S. Cosme

Fornecimento de material - Marcação do
campo de jogos de futsal - MGD 4949

11-04-2017

03-05-2017

Escola EB 2 e 3

Jovim

Reparação do chão da sala

21-04-2017

17-05-2017

Quiosque de S.Pedro
da Cova (antigo
cantinho mineiro)

S. Pedro da Cova

Arranjo de quiosque

03-05-2017

03-05-2017

Centro Social de
Soutelo

Fânzeres

Fornecimento de material de pintura MGD 25332

16-05-2017

16-05-2017

Piscinas Municipais

S. Cosme

Fornecimento de materiais e
impermeabilização

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Eletricistas

DOAD

SETOR DOS ELETRICISTAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Fim

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

10-05-2017

Pavilhões
Municipais

Medas, Jovim, Rio
Tinto, Foz do Sousa
e S. P. Cova

Reparações elétricas, desmontagem de quadros elétricos entre outros serviços

10-05-2017

Jardins de
Infância e
Escolas

Melres, Baguim do
Monte, Fânzeres,
Valbom, Jovime Rio
Tinto

Reparações elétricas, retirada de quadro, desmontagem de máquinas da
cantina, passagem de cabo do qaudro elétrico

07-03-2017

10-05-2017

Serviços
diversos e
apoio a
eventos

S. Cosme, Melres,
Reparações de avarias, reparação da iluminação pública, retirar postes, retirada
Foz do Sousa,
de projectores, retirada de baixadas, leitura de contadores e transporte de
Fânzeres, Covelo e S.
material elétrico
P. Cova

09-03-2017

16-05-2017

Pavilhão
Multiusos

S. Cosme

Colocação de quadros elétricos, reparações de avarias, montagem de cabos para
eventos

13-03-2017

20-04-2017

Piscinas
Municipais

S. Cosme e Valbom

Reparações elétricas

06-03-2017

06-03-2017

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL E MAIO DE 2017
POLÍCIA MUNICIPAL
PERÍODO
SERVIÇO

ABRIL
E
MAIO
2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Fiscalização de trânsito

Fazer cumprir as normas do Código da
Estrada e Regulamento de Sinalização de
trânsito

61 Autos de C.O.

Pagamentos de Contraordenações

As receitas provenientes dos autos de CO a
nível do Código da Estrada

1.428,53 €

Fiscalização Via pública

Verificação da venda ambulante,
publicidade, obras e ocupação da via pública
no Município

01 Auto de Notícia de
obras na via pública

Fiscalização de outras normas
legais/regulamentares

Fiscalização de Estabelecimentos, Medidas
Cautelares e Ambiente

0

Notificações / Comunicações

Realização de notificações ou convocatórias
de natureza administrativa

Ambiente

Viaturas em manifesto estado de abandono

50 Recebidos
34 Cumpridos
15 Participações
08 Processos de
remoção

Colaboração com diversas Entidades e
Departamentos desta Edilidade

20 Situações registadas

Participações diversas

37 Situações
Participadas

Eventos

A Polícia Municipal esteve presente e
colaborou em eventos realizados neste
Município

35 Eventos

Ocorrências registadas

Diariamente é efetuado o registo de serviço
realizado pelos Agentes da Polícia Municipal

492

Ofícios

119

Pesquisas à CRA - Conservatória do Registo
Automóvel

166

Criação de Processos no MGD

54

Outras situações

Expediente

DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL E MAIO DE 2017
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
PERÍODO
SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Incêndios urbanos: apoio na análise de
estrutura e necessidade de alojamento
Incêndios
rurais:
apoio
no
posicionamento
de
meio
e
comportamento de fogo

Ocorrências

Desabamento de estruturas e queda de
elementos de construção: avaliação do
risco

5 Processos

Movimentos de massa: avaliação do risco

0 Processo

Sinalização
Animais (Vespas)

Estados de
ALERTA/SIOPS

3 Incêndios
4 Processos

Patrulhamento/Vigilância
Prevenção a atividades
humanas

1 Incêndios

Árvores de risco: avaliação do risco

Cheias/Inundações/ventos: apoio na
reposição da normalidade
Queda de estruturas para a via pública:
apoio na reposição da normalidade

ABRIL
E
MAIO
2017

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Aviso à população e estados de alerta
especial

0 Ocorrências
0 Ocorrências
60 Patrulhamentos
1 Limpezas/Sinalização
39 Processos
0 Avisos

Divulgação SIG:
Faixas Gestão Combustível
Carta Risco Incêndio
Execução:
POM 2017
Caminhos florestais
Triangulação e ataque
PPI Nº 2/2016 Incêndios Florestais
musculado às ocorrências de
incêndio
PPI Nº 2/2014 Condições Meteorológicas
Gestão da interação entre
Adversas
agentes de proteção civil
PLANOM Nº 1/2017 (CED)
Execução
Campeonato Nac. Escolar Juvenis
18MAI17 A 21MAI17
PMDFCI

Planos Operacionais

PLANOP Nº 3/2017 (CED)
Campeonato Nacional de Fundo Remo

Execução
02ABR17

PLANOP Nº 4/2017 (CED)
Campeonato Nacional Canoagem

Execução
01ABR17

PLANOP Nº 4/2017 (CED)
Taça Portugal Tripulações (Canoagem)

Execução
02ABR17

DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL E MAIO DE 2017
PLANOP Nº 5/2017 (CED)
Regata 25 de Abril - Remo

Execução
25ABR17

PLANOP Nº 6/2017 (CED)
Corrida À Beira Douro

Execução
29ABR17

PLANOP Nº 7/2017 (CED)
Corrida Da Liberdade

Execução
01MAI17

PLANOP Nº 9/2017 (CED)
XXXVII Regata Internacional Gondomar

Simulacros
Medidas de
autoproteção em
edificado

Reuniões
Planeamento
ABRIL
E
MAIO
2017

Execução
28MAI1717

Jardim Escola A FISGA

12ABR17

Avaliação e preparação das medidas para
o Agrupamento de Escolas Julio Dinis

9 Edifícios

PMDFCI – Departamento de Planeamento

2 Reunião

PMDFCI - GNR

1 Reunião

Eventos CED - reuniões de coordenação,

10 Reuniões

CED - Reunião Geral Trimestral

1 Reunião

Comissão Municipal de Defesa
Floresta
 Aprovação POM 2017

Reuniões
institucionais

da
1 Reunião

ANPC/GNR
 DFCI

1 Reunião

Juntas de Freguesia
 Postos
de
florestal

vigia/vigilância

Protocolos de Estágio Curricular com ao
ISCIA
IV Co gresso Riscos
 Comunicação: INCENDIO

DO

PASSAL

–

COMPETENCIAS E DIIGÊNCIAS DAS CAMARA MUNICIPAIS NA
PREVENÇÃO E REPOSIÇÃO DA NORMALIDADE”

Formação

Ação de For ação
Tec ológicos



2 Estagiários
1 Participante
1 Comunicação

Riscos Naturais e
180 Participantes

EB1 da Boavista

Ação de For ação Vespa Veluti a
 Colégio Paulo VI
Ação de Formação SMPC
 Fundação Nuno Silveira
Ação de For ação SMPC



1 Reunião

EB 2/3 Jovim – 9º ano

50 Participantes
40 Participantes
15 Participantes

DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL E MAIO DE 2017
Ações de
sensibilização

EXPO GONDOMAR 2017

Projetos/Candidaturas

PDR 2020 - MEDIDA 8.1.4
Estabilização de Emergência do Incêndio
Florestal do Passal, S. Pedro da Cova
Projeto GNR Preve ir Já

Projetos Conjuntos
Parque Serras do Porto
Intermunicipal: Gondomar/Valongo/Paredes

Stand informativo
Fase final de aprovação
Emissão de edital
Lançamento do projeto em
Gondomar
2 Reuniões institucionais

O Chefe de Divisão de Proteção Civil e Segurança
ARTUR MANUEL GONÇALVES MAGALHÃES TEIXEIRA
2017.06.19 16:53:53 +01'00'

_________________________________________
(Dr. Artur Teixeira)

DPCS

GABINETE DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - ABRIL E MAIO DE 2017
ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Preparação do expediente relativo às Tratamento do expediente relativo a quatro (duas públicas)
reuniões da Câmara Municipal
reuniões ordinárias, 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

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
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 Tratamento do expediente relativo a uma sessão ordinária do Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através
sessões da Assembleia Municipal
Órgão Deliberativo e uma reunião de líderes municipais,
da elaboração atempada dos editais e seu envio para
nomeadamente preparação das ordens de trabalhos,
publicação na página da Câmara
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

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

Envio de convites para eventos
municipais

Remetidos para os diversos órgãos municipais e entidades
Contribuir para uma maior participação em todas as
(Associações, Coletividades, Forças de Segurança, Saúde, etc.) 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 (7 684
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 destinatários

Regulamentos Municipais

Publicitação nos termos da legislação

Cumprimento de imperativo legal

Bandeiras

Colocação das Bandeiras Nacional e do Concelho, à 6.ª feira e Imperativo legal - Forma de informação à população, em
situações de Luto Nacional ou Atos de Comemoração
sua retirada à 2.ª feira. Colocação da Bandeira Nacional em
situações de luto Nacional ou outro, conforme diretivas para o
efeito

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
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Gabinete de Protocolo e Relações Públicas
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

11, 13 e 14 de maio de 2017

Taça de Portugal de Futsal
2016-2017

19 de maio de 2017

Cerimónia de Lançamento da
1º pedra do Intercetor de rio
Tinto

24 de maio de 2017

Cerimónia Oficial de
Lançamento do Projeto
"Prevenir Já"

25 de maio de 2017

Inauguração da Expo
Gondomar

28 de maio de 2017

Desfele eleição da Miss
Gondomar

Gabinete de Protocolo e Relações Públicas
BREVE DESCRIÇÃO

Preparação da Receção no Multiusos:
Receção, acompanhamento dos convidados.
Preparação do espaço:
- Colocação de estrado, púlpito, passadeira vermelha e mesa
com águas;
Receção, acompanhamento dos convidados.
Preparação do espaço no Largo do Souto:
- Colocação de estrado, púlpito, cedeiras e guarda-sois;
Receção, acompanhamento dos convidados.
Preparação do espaço no Multiusos:
- Colocação de cadeiras no exterior e reservados, local onde
se realizou a cerimónia de abertura ;
- Montagem de um catering;
Receção, acompanhamento dos convidados e apoio no
catering. Acompanhamento dos convidados pela visita aos
stand's.

Receção, acompanhamento dos convidados.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Impacto Positivo

Impacto positivo

Impacto positivo

Impacto positivo

Impacto positivo

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Atendimentos
Administrativos

Efetuados 126 atendimentos

Emissão de
documentos

34 - Notificações,
175 - Ofícios de débitos,
39 - Circulares e
Convocatórias;
342
- Ofícios de caráter geral;
Realizadas 389 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 Créditos

Atendimentos da
Resolução / encaminhamento de
Equipe de Intervenção Realizados 503 atendimentos diversas problemáticas referentes
Social
aos Conjuntos Habitacionais.
Diligências efetuadas
pela Equipe de
Intervenção Social

Tratamento dos pedidos efetuados
pelos moradores nos Conjuntos
Habitacionais.

Efetuadas 658 diligências

Tratamento processual

Tratamento de 459 processos Dada resposta a diferentes
sobre diferentes assuntos
solicitações dos moradores.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

De 01/04/2017 a
31/05/2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Pedidos de Habitação

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

Atualização dos
pedidos de habitação
em regime de
arrendamento apoiado

No âmbito do Novo Regime de
Arrendamento Apoiado,
procedeu-se à atualização e 16 famílias atualizaram a situação
registo de fichas de inscrição socioeconómica e habitacional
com a constituição do
agregado familiar, situação

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

69 deslocações domiciliárias

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO
Acompanhamento/
atualização de pedidos
de habitação Informações
socioeconómicas e
habitacionais das
famílias

De 01/04/2017 a
31/05/2017

BREVE DESCRIÇÃO

Relatórios elaborados no
seguimento das visitas
domiciliárias/atualização de
processos/atendimentos

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

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Procedeu-se à realização de 156
relatórios

Procedeu-se a 413 esclarecimentos
presenciais ou telefónicos

oficios e emails

Minuta e envio de ofícios a
informar sobre o ponto de
situação do pedido, pedido de Procedeu-se ao envio de 152 oficios
documentos, indeferimento
do pedido, et …

Expediente

Análise e tramitação do
expediente recebido,
requerimentos, faxes,
informações internas,
processos, deliberações

513

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

De 01/04/2017 a
31/05/2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Realojamentos em
habitação social

analise/calculo de
renda/celebração de contrato
12
de arrendamento/entrega de
chave

Atendimentos de
audiência Chefe de
Divisão

55

Registo de pedidos de
audiência realizados quer no
serviço quer na Divisão de
Pedido de audiência
Atendimento Municipal.
registaram-se 62 pedidos de
com Responsavel pela Posteriormente, anexa-se o
audiência
Divisão de Habitação pedido de habitação com
informação atualizada, se for
o caso, para agendamento da
audiência.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Atendimentos

De 01/04/2017 a
31/05/2017

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Atendimento telefónico e
registo de anomalias
referentes às habitações
sociais. Encaminhamento para
o setor técnico de obras para
verificar/reparar

Foram recebidas cerca de 166
chamadas das quais: 94 são
insistências, 72 são pedidos de
reparação e os restantes referentes
ou a pedidos de material ou outro
tipo de questão.

Registo de novos pedidos de
Foram registados 70 novos pedidos
reparação/material
e
de material.
insistências

Atendimento presencial dos
arrendatários queixosos.

Cerca de 2 atendimentos efetuados
ao balcão.

Compilação das informações
recolhidas e respetivo
encaminhamento aos
responsáveis.

Foram reencaminhadas 253 fichas
de reparação.

Receção e expedição de
correspondência e
documentos.

Foram encaminhados: 476 MGDs e
232 emails.

Emissão de
documentos

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Aprovisionamento

BREVE DESCRIÇÃO

Expedição e registo de entrega
de material requisitado pelos
arrendatários para
Foram efetuadas 63 entregas de
procederem à reparação das
material.
suas habitações. A vistoria é
realizada 2 meses após a
entrega
Verificação no local da
anomalia reportada pelos
arrendatários via
telefone/presencial aos
serviços.

De 01/04/2017 a
31/05/2017

Vistoria dos Imóveis
Sociais

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Foram verificadas, por este serviço,
cerca de 211 anomalias referentes
quer a novos pedidos quer a
insistências.

Vistoria de imóveis em todo o
Parque Habitacional para
registo de possíveis anomalias Foram efetuadas 35 vistorias.
e eventual necessidade de
intervenção.

Vistoria de habitações de
modo a proceder-se ao
realojamento de novos
arrendatários e antigos com
pedido de transferência.

Foram realizadas cerca de 16 idas ao
local para mostrar habitações aos
arrendatários com processos de
primeiro realojamento, processo de
transferência ou de entregas de
chave.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Documentação técnica
afeta aos Contratos de
Empreitadas de Obras
Públicas nos Conjuntos
Habitacionais

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Preparação e elaboração da
documentação
necessária,
segundo o Código dos
Contratos
Públicos,
para
proceder à contratação de Elaborados 6 novos processos.
empreitadas de obras de
recuperação/manutenção dos
imóveis pertencentes ao
município.

Elaboração de autos de
receção provisória e definitiva Foram elaborados 4 autos.
após respetiva vistoria.
De 01/04/2017 a
31/05/2017

Coordenação e
Fiscalização de Obras
de Recuperação e
Manutenção do
Parque Habitacional
Social

Coordenação e fiscalização de
empreitada em parceria com
as Juntas de Freguesia de Rio
Tinto e Medas /Melres.

6 habitações

Coordenação e fiscalização de
empreitadas em habitações
11 empreitada
sociais adjudicadas a
empresas externas.

PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL
ABRIL E MAIO DE 2017

Nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 2, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, compete à Assembleia Municipal apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma
informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade do Município.
Para o efeito do estatuído na Lei e dando cumprimento ao artigo 35.º, n.º 1, alínea y), no
sentido de prestar informação pormenorizada, descritiva e concisa, acerca da atividade
desenvolvida pela Câmara Municipal, submetem-se a apreciação da Assembleia Municipal
relatórios parcelares, elaborados pelas diferentes estruturas orgânicas que compõem o Município,
no âmbito de cada uma das suas competências e atribuições.
Estes relatórios detalhados são um corolário do princípio da transparência, pelo qual a
atividade da Câmara Municipal de Gondomar se tem pautado e ao qual tem dado estrito
cumprimento.
Dando cumprimento ao previsto nos artigos acima enumerados, previstos na Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, submete-se o presente documento para apreciação da Assembleia
Municipal.

Paços do Município de Gondomar, 01 de junho de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
(Dr. Marco Martins)

INICIAIS DO SERVIÇO/Login

NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO (DEPARTAMENTO DO URBANISMO)
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

03-04-2017

04-04-2017

04-04-2017

05-04-2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Demolição de obras em prédio Conclui-se que o proprietário é também parte
arrendado
infrator
- interessada no procedimento que vise a
Informação 033/2017
demolição de obras no prédio dado de
responsabilidade - procº MGD arrendamento, por causa da previsão do nº 3 do
nº 12781/2016
artigo 108º RJUE
Obra
de
escavação
e
Conclui-se que a caução não pode ser libertada
contenção periférica - artigo
por não existir decisão final no procedimento de
Informação 034/2017 81º RJUE - libertação da
licença - analogia com o disposto no nº 6 [in fine ]
caução
procº
nº
do artigo 23º RJUE
10/2011/2347
Constituição
de
compropriedade - artigo 54º
da Lei nº 91/95 (redação da Lei Elaboração de proposta para reunião de câmara
PROPOSTA
nº 64/2003) - procº nº
32/2017/106
(I)Legitimidade da requerente - Conclui-se que a requerente continua a não
ato de licenciamento - demonstrar
ter
legitimidade
para
o
Informação 035/2017
legalização
procº
nº procedimento; notificar as proprietárias com o
01/2014/149
direito de propriedade registado
BREVE DESCRIÇÃO

05-04-2017

06-04-2017

Pedido de agendamento de
reunião com o, então,
Presidente da Câmara, Maj.
Informação 036/2017
Valentim Loureiro - e-mail de
16/01/2013
MGD
nº
1406/2017
Legalização
obras de
edificação - licenciamento Informação 037/2017 pedido de pagamento em
prestações
procº
nº
10/1970/2549
Construção ilegal - senhorio arrendatário - ação judicial

10-04-2017

Informção 038/2017 para

reivindicação

de

propriedade por usucapião -

12-04-2017

13-04-2017

18-04-2017

18-04-2017

procº nº 06/2014/83
Legalização
obras de
ampliação - licenciamento Informação 039/2017
pedido de isenção de taxas procº nº 11/2011/2906

Conclui-se que não existe matéria jurídicourbanística para o N.A.J. analisar; à consideração
da senhora Chefe de Gabinete do senhor
Presidente da Câmara
Conclui-se que deve a requerente ser notificada
para fazer a entrega de documentos
complementares
que
evidenciem
a
impossibilidade de pagar de uma só vez o valor
das taxas liquidadas

Conclui-se dever ser suspenso o procedimento
administrativo até decisão final da ação judicial

Conclui-se que a requerente não reúne os
pressupostos para a aplicação do artigo 15º do
RTTL; audiência prévia para projetada decisão de
indeferimento

Avaliação do Cumprimento do
Plano de Ordenamento da
Albufeira de Crestuma-Lever - Elaborou-se informação para despacho
Informação 040/2017
pedido
de
informação
da sentido da resposta a enviar à IGAMAOT
IGAMAOT - procºs nºs 06/2015/24
e 01/2015/313

FORMAÇÃO

A nova plataforma digital do
D.U.

do

Participação em ação de formação realizada no
GOLD PARK durante a tarde

Relatório de vistoria - artigo
Conclui-se que o relatório não se mostra
Informação 041/2017 91º RJUE - execução coerciva - desconforme às normas legais quanto à execução
procº nº 30/2016/23
coerciva por parte da autarquia

Pedido de isenção de taxas bombeiro

26-04-2017

voluntário

Conclui-se que o regulamento invocado se

- encontra revogado, pelo menos na parte que
Informação 042/2017 regulamento de Concessão de prevê a isenção de taxas aos bombeiros;
Regalias Sociais aos Bombeiros do audiência prévia para projetada decisão de
Município - procº nº 01/2016/406

26-04-2017

27-04-2017

Prédio
em
propriedade
horizontal
autorização
Informação manuscrita
condominial - ata de 2009 procº nº 01/2016/372
Caducidade da licença de
loteamento - parecer jurídico
Informação manuscrita dos proprietários - PA nº
29/2012
procº
nº
11/2009/2174

indeferimento do pedido

Conclui-se que a ata de condomínio junta ao
processo não se encontra completa pelo que será
de notificar para apresentação da ata completa
Os proprietários comunicam que não pretendem
que o seu parecer jurídico seja remetido ao MP;
mantém-se o que referimos em informações
anteriores, nomeadamente a Informação nº
052/2016

27-04-2017

Pedido de suspensão de
procedimento - queixosa Informação 043/2017 questão privada - pronúncia da
queixosa
procº
nº
01/2016/53

28-04-2017

Pedido de isenção total de
Conclui-se dever ser indeferido, em parte, o
Informação 044/2017 taxas - Fábrica da Igreja - procº
pedido de isenção; conceder audiência prévia
nº 10/1982/344

Conclui-se que deve o processo ser informado tecnicamente
sobre a alegada existência de colisão entre o licenciamento
concedido à queixosa e o que pretende, ora, o requerente do
PA, na parte em que, alegadamente, existe ocupação de
propriedade licenciada da queixosa

Conclui-se que o pedido de isenção não tem
sustentação regulamentar, ainda que possa vir a
beneficiar de redução, demonstrada que seja a
situação de insuficiência económica; propõe-se a
recolha de relatório social para aferição da existência
de situação de insuficiência económica

28-04-2017

Legalização - obras de edificação licenciamento - pedido de isenção
Informação 045/2017 ou redução de TMU - insuficiência
económica
procº
nº
10/1970/2549

02-05-2017

Pedido de isenção total de
Conclui-se dever ser indeferido, em parte, o
Informação 046/2017 taxas - Fábrica da Igreja - procº
pedido de isenção; conceder audiência prévia
nº 10/1989/4541

02-05-2017

Conclui-se que a licença de utilização emitida no
Alvará de licença de utilização Informação manuscrita artigo 9º RAU - alteração - âmbito do artigo 9º do RAU, mantendo-se na
procº nº 10/2007/28915
ordem jurídica, pode ser objeto de alterações

03-05-2017

Declaração
de
Interesse
Público Municipal - alínea c) do
Informação manuscrita
artigo 35º RPDM - procº nº
01/2016/128

04-05-2017

04-05-2017

Pedido de informações do
Ministério Público junto do
Informação manuscrita
TAF Porto - PA nº 07/2008 MGD nº 8642/2016
Pedido de informações do
Ministério Público junto do
MINUTA
TAF Porto - PA nº 07/2008 MGD nº 8642/2016

Conclui-se que a informação solicitada foi já
objeto de análise jurídica através da Informação
nº 063/2016, junta ao PA, mantendo-se o sentido
jurídico ali expresso
Confirmação de informação anterior quanto ao
procedimento a prosseguir

Elaboração de minuta de resposta ao Ministério
Público

05-05-2017

Pedido de desarquivamento de
processo
retoma
de
Informação 047/2017
procedimento - procº nº
01/2013/5

Conclui-se que o procedimento foi extinto com o
arquivamento, solicitado, do processo, pelo que não
pode haver lugar a desarquivamento; pode existir
novo procedimento com a apresentação de novo
pedido [processo]; conceder audiência prévia

05-05-2017

(I)Legitimidade da requerente ato de licenciamento Informação manuscrita
legalização - deferimento
tácito - procº nº 01/2014/149

Conclui-se que não existem deferimentos tácitos
nos procedimentos de licença [artigo 111º alínea
a) RJUE]; comunicar-se, juntamente com a
notificação proposta na Informação nº 035/2017

09-05-2017

Conclui-se dever proceder parcialmente a
da
requerente
[falta
de
Projeto
de
decisão
de pronúncia
indeferimento - audiência fundamentação]; deve ser efetuada nova
Informação 048/2017
prévia - pronúncia - procº nº audiência prévia, com indicação da matéria de
facto que fundamenta a projetada decisão de
01/2017/39
rejeição liminar

11-05-2017

PROPOSTA

Constituição
de
compropriedade - artigo 54º
Elaboração de proposta para submeter a reunião
da Lei nº 91/95 (redação da Lei
do órgão executivo
nº 64/2003) - procº nº
32/2017/93

15-05-2017

Conclui-se não estarem reunidos os pressupostos
Pedido de redução de taxas materiais previstos no nº 4 do artigo 15º do RTTL;
Informação manuscrita artigo 15º, nº 4 RTTL - MGD nº
propõe-se a realização de audiência prévia
15479/2017
[indeferimento do pedido]

16-05-2017

Conclui-se não ser aplicável na situação concreta o nº
5 do artigo 61º do RMUE, por o lote não manter como
Pedido de redução de taxas - finalidade a habitação unifamiliar, uma vez que existe
Informação 049/2017 artigo 61º, nº 5 RMUE - procº uma segunda construção no lote, o que vai dar lugar a
duas frações autónomas para habitação; propõe-se a
nº 02/2016/90
realização de audiência prévia [indeferimento do
pedido]

17-05-2017

19-05-2017

22-05-2017

24-05-2017

FORMAÇÃO

Formação do SPO

Pedido de restituição de taxa
de apreciação - registos
Informação 050/2017
2066/2017 e 14708/2017 procº nº 10/1985/312
Pedido de redução de taxas artigo 15º, nº 3 RTTL PROPOSTA
audiência prévia - procº nº
01/2016/36
Obra
de
escavação
e
contenção periférica - artigo
Informação 051/2017 81º RJUE - libertação da
caução
procº
nº
10/2011/2347

Participação em ação de formação realizada no
GOLD PARK durante a manhã
Conclui-se pela ilegitimidade da requerente, pelo
que deve o pedido ser rejeitado; sempre o
pedido de restituição deveria ser indeferido por
ter existido apreciação do pedido inicial
Elaboração de proposta a submeter a reunião do
órgão executivo
Conclui-se que existiu erro de apreciação na
Informação nº 034/2017, por o procedimento
estar licenciado desde 2014; deve ser libertada a
caução

26-05-2017

26-05-2017

29-05-2017

30-05-2017

30-05-2017

30-05-2017

31-05-2017

Conclui-se não ser aplicável na situação concreta o nº
5 do artigo 61º do RMUE, por o lote não manter como
Pedido de isenção de taxa de finalidade a habitação unifamiliar, uma vez que existe
Informação 052/2017 Compensação - artigo 61º, nº 5 uma segunda construção no lote, o que vai dar lugar a
RMUE - procº nº 02/2016/85 duas frações autónomas para habitação; propõe-se a
realização de audiência prévia [indeferimento do
pedido]

Prédio
em
propriedade
horizontal
autorização
Informação manuscrita
condominial - ata de 2009 procº nº 01/2016/372
Legalização - aprovação do
projeto- artigo 13º RMUE 2017
Informação 053/2017 - impacte semelhante a
loteamento - procº nº
01/2015/181

Conclui-se que a ata de condomínio, ora, junta ao
processo já se encontra completa, autorizando a
requerente às obras realizadas em área comum
do prédio
Conclui-se que não se aplica o artigo 13º do RMUE em
vigor porque a operação urbanística não era
considerada de impacte semelhante a loteamento na
vigência do RMUE anterior (aplicação da lei no tempo);
irretroatividade das normas com alcance tributário

Conclui-se não estarem reunidos os pressupostos
Pedido de redução de taxas materiais previstos no nº 4 do artigo 15º do RTTL;
Informação manuscrita artigo 15º, nº 4 RTTL - procº nº
propõe-se a realização de audiência prévia
01/2016/240
[indeferimento do pedido]
Propõe-se que seja colhido relatório social do
Pedido de redução de taxas- agregado familiar junto do Gabinete de
Informação manuscrita insuficiênca económica - procº Desenvolvimento
Social
e
Intervenção
nº 01/2012/29
Comunitária
Conclui-se que o pedido não se encontra
Pedido de redução de taxas fundamentado; convite ao requerente para
procº nº 01/2016/388
aperfeiçoar o pedido
Conclui-se que as tentativas infrutíferas, até hoje,
Obras ilegais - notificação aos
para notificar os interessados por via postal e
Informação 055/2017 interessados - impossibilidade pessoal, justifica a utilização do mecanismo da
procº nº 06/2013/28
notificação por via Edital
Informação 054/2017

31-05-2017

Exposição da Direção do
Agrupamento de Escolas e Conclui-se que não existe matéria jurídicoInformação 056/2017 Santa Bárbara (Fânzeres) - urbanística para o N.A.J. analisar; à consideração
matéria disciplinar ou criminal -da senhora Vereadora Drª Aurora Vieira
MGD nº 18402/2017

DIÁRIO DA REPÚBLICA

03-04-2017 a 07-04-2017

I. Decreto-Lei nº 40/2017 II.
Aviso (extrato) n.º 3509/2017
Diário da República 14- III. Aviso (extrato) n.º
2017
3510/2017
IV. Declaração de Retificação
nº 11/2017

10-04-2017 a 13-04-2017

Diário da República 15- Não foi publicada legislação
2017
em matéria urbanística

17-04-2017 a 21-04-2017

Diário da República 16- Não foi publicada legislação
2017
em matéria urbanística

24-04-2017 a 28-04-2017

Diário da República 17- Não foi publicada legislação
2017
em matéria urbanística

02-05-2017 a 05-05-2017

Diário da República 18Decreto-Lei nº 46/2017
2017

08-05-2017 a 11-05-2017

Diário da República 19- Não foi publicada legislação
2017
em matéria urbanística

I. Aprova o regime jurídico da instalação e exploração
dos estabelecimentos de culturas em águas marinhas e
águas interiores
II. Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação - RMUE
III. Regulamento do Arquivo Municipal de Gondomar
IV. Retifica o Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março,
das Finanças, que estabelece as normas de execução
do Orçamento do Estado para 2017

Altera o regime económico e financeiro dos recursos
hídricos - altera e republica o Decreto-Lei nº 97/2008

12-05-2017 a 19-05-2017

22-05-2017 a 26-05-2017

29-05-2017 a 02-06-2017

Diário da
20/2017

República

Aviso (extrato) nº 5401/2017

Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana da Rua
D. Afonso Henriques, de Rio Tinto, de S. Pedro da Cova
e Fânzeres, do Vinhal, de S. Cosme e Valbom, das
Margens do Douro/Atães e Margens do Douro/Lixa

Diário da
21/2017

I. Projeto de Regulamento de Trânsito, Sinalização e
Estacionamento
República I. Aviso (extrato) nº 5682/2017 II. Cria regime extraordinário de regularização matricial
II. Decreto-Lei nº 51/2017
e registral dos bens imóveis pertencentes ao domínio
privado do Estado e de outras entidades públicas

Diário da
22/2017

I. Procede à terceira alteração à Lei n.º 9/2009, de 4 de
março, e transpondo a Diretiva 2013/55/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, que
altera a Diretiva 2005/36/CE, relativa ao reconhecimento das
qualificações profissionais e o Regulamento (UE) n.º
1024/2012, relativo à cooperação administrativa através do
Sistema
de
Informação
do
Mercado
Interno
II. Segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que
cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização,
primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que
estabelece um sistema alternativo e voluntário de
autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da
Administração Pública denominado Chave Móvel Digital
III. Procede à alteração dos limites territoriais das freguesias
de Águas Santas e Rio Tinto dos concelhos da Maia e de
Gondomar
IV. Torna obrigatória a avaliação de impacte ambiental nas
operações de prospeção, pesquisa e extração de
hidrocarbonetos, procedendo à terceira alteração ao
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que
estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte
ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de
produzirem efeitos significativos no ambiente

I. Lei nº 26/2017
República II. Lei nº 32/2017
III. Lei nº 35/2017
IV. Lei nº 37/2017

Município de Gondomar, 07 de junho de 2017

O Dirigente Intermédio de 3º grau,

MANUEL ANTÓNIO
DOS SANTOS
PACHECO

Assinado de forma digital por MANUEL ANTÓNIO
DOS SANTOS PACHECO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão
Português, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão,
sn=DOS SANTOS PACHECO, givenName=MANUEL
ANTÓNIO, serialNumber=BI074073443, cn=MANUEL
ANTÓNIO DOS SANTOS PACHECO
Dados: 2017.06.07 09:33:39 +01'00'

Manuel Pacheco

Setor de Equipamento

RELATÓRIO ATIVIDADES PARQUE AUTOMÓVEL
Abril/Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

EQUIPAMENTO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE
SERVIÇO PRESTADO

03/04/2017 a 03/04/2017

Máquina Rastos
Camião

Desaterro para alargamento da Rua das
Melhoria das vias de comunicação
Alminhas - Lomba (continuação)

04/04/2017 a 20/04/2017

Máquina Rastos
Camião

Abertura de caixa para pavimentação da Rua
Melhoria das vias de comunicação
Américo Santos (Lomba)

05/04/2017 a 18/04/2017

Máquina giratória
Camião

Demolição de habitação e desaterro para
alargamento da Rua Central de Broalhos Melhoria das vias de comunicação
(Medas)

19/04/2017 a 05/05/2017

Máquina giratória
Camião

Demolição de habitação e remoção de terras
Apoio Municipal
na área de construção do Parque de Lazer das
espaços de lazer
Medas

22/05/2017 a 31/05/2017

Máquina de Rastos
Cilindro

Melhoria de acessos para proteção,
Proteção Civil/Limpeza e regularização de
prevenção e combate aos incêndios
caminhos florestais (Caminho das Banjas)
florestais

25/05/2017 a 31/05/2017

Máquina giratória,

Regularização da Pista de Trial de Jovim

na

construção

de

Apoio Municipal à prática de desportos
motorizados

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

Setor de Equipamento

01/04/2017 a 31/05/2017

Autocarros

Protagonização de várias iniciativas de
82 Cedências autocarros para levar a efeito índole social, cultural e pedagógica
direcionadas às crianças, jovens e idosos
vários programas organizados pela Câmara
do Município.

01/04/2017 a 31/05/2017

Autocarros

Proporcionar aos alunos alargamento dos
10 Cedências de autocarros a Instituições de
conhecimentos através de "visitas
Ensino
culturais".

01/04/2017 a 31/05/2017

Autocarros

09 Cedências de autocarros a Associações Participação Autárquica nas deslocações
Folclóricas e Musicais
aos locais de atuação.

01/04/2017 a 31/05/2017

Autocarros

28 Cedências de autocarros a Instituições Colaboração
Autárquica
para
a
Desportivas
participação nas atividades desportivas

01/04/2017 a 31/05/2017

Autocarros

08 Cedências de autocarros às Juntas de Apoio Autárquico nas iniciativas Culturais
Freguesia
e Recreativas das Juntas de Freguesia,

01/04/2017 a 31/05/2017

Autocarros

20 Cedências de autocarros a Instituições Apoio Autárquico no desenvolvimento de
Sociais, Culturais e Recreativas
ações sociais, culturais e recreativas.

01/04/2017 a 31/05/2017

Autocarros

05 Cedências de autocarros a Instituições várias

Colaboração Autárquica na realização de
passeios/convivios diversificados.

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

Setor do Património
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
01/04/2017 a 31/05/2017

01/04/2017 a 31/05/2017

01/02/2017 a 31/03/2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Toponimia

Instrução e conclusão de 4
processos de atribuição de
designação/alteração
toponimica

Proporcionar aos utentes da via
pública uma correta identificação

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

19 processos

Inventário de bens
móveis

Receção, conferência e
itiquetagem de 256 bens
moveis adquiridos e registo
dos mesmos do sistema
informático SIC

Melhoria dos equipamentos nos
diversos setores desta Câmara e
Estabelecimentos de ensino

Acompanhamento de 252
tranferencias de bens entre
escolas/setores e respetiva
atualização no sistema
informático SIC

01/02/2017 a 31/03/2017

Tranferencia de bens
móveis

01/04/2017 a 31/05/2017

Terrenos – Inventariação e
Inventariação de bens
registo na aplicação
imóveis
informática SIC

01/04/2017 a 31/05/2017

Reparação de
equipamentos

Informação sobre
oportunidade de reparação de 7 processos
equipamentos

01/04/2017 a 31/05/2017

Limpeza de terrenos

Informação sobre identificação
de proprietários para limpeza 102 procedimentos
de terreno

01/04/2017 a 31/05/2017

Contratos

Elaboração de contratos
diversos

Informações

Atualização da base de dados
com a identificação de prédios 12 prédios
devolutos

Informações

Informações prestadas às
Juntas de Freguesia, com
identificação de proprietários
de terrenos ou prédios

01/04/2017 a 31/05/2017

01/04/2017 a 31/05/2017

A Coordenadora
Rosa Martins

Atualização do inventário

43 processos/Atualização do
inventário

2 contratos

52 prédios

ARQUIVO
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇ
ÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

março e abril de 2017

março e abril de 2017

março e abril de 2017

março e abril de 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Registo, higienização e
acondicionamento - arquivo
(instalações da biblioteca)

Pedidos de documentos

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Registo, higienização e acondicionamento de 41
processos de obras particulares e 162 registos de Preservação
física,
recenseamento
e
expediente diverso (cópias e certidões). Trabalho em disponibilização imediata dos documentos,
permanente atualização.
quando necessários a título de prova.

142 pedidos internos.

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.
Conferência e reinstalação de
Foram verificados até ao momento 1220 processos.
processos de Obras Particulares Trabalho em desenvolvimento.
Reorganização de processos relativos a notariado
privativo: 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
Conferência e reinstalação de
momento
110
processos.
Trabalho
em
processos de Notariado.
desenvolvimento.

Satisfação de necessidades internas e externas, a
título de prova ou com intuito de investigação .

Aumenta a eficácia na pesquisa e disponibilização
dos documentos, racionaliza o espaço disponível,
higieniza o espaço.

Aumenta a eficácia na pesquisa e disponibilização
dos documentos, racionaliza o espaço disponível,
higieniza o espaço.

março e abril de 2017

março e abril de 2017

março e abril de 2017

Aplicação do Plano de
Classificação para as Autarquias
Locais
Receção de documentação da
Divisão Financeira e
Contabilidade
Projeto - Candidatura da
Filigrana a Património Imaterial
da Humanidade

Apoio ao diversos serviços da câmara na aplicação da
tabela de classificação conforme à Macro Estrutura
Funcional. Trabalho em desenvolvimento.
Receção da documentação, ligação do suporte físico
com o suporte digital e instalação num dos depósitos
de arquivo.

Transversalidade e interoperabilidade semântica.
Promoção de uma única estrutura para classificar
e organizar a documentação do setor público.
Preservação física da documentação e eficácia
na disponibilização imediata dos documentos.

Participação nas reuniões do grupo de trabalho, e
investigação na área do Património Imaterial.
Preservação e disseminação da cultura local.

PATRIMÓNIO CULTURAL

março e abril 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.

março e abril de 2017

Projeto "Serras do Porto"

Participação nas reuniões do grupo de trabalho,e
investigação na área do Património Cultural

março e abril de 2017

Visitas guiadas ao edifício dos
Paços do Concelho, à Casa
Branca de Gramido, e à Igreja e Visitas no âmbito do programa "Percursos d'Ouro".
Estação de Caminhos de Ferro Total: 186 alunos no edifício dos Paços do Concelho e
de Rio Tinto
383 na Casa Branca.
Divulgação das instituições municipais.

Disseminação da cultura local.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Promoção do Livro e da Leitura
1 de abril

Apresentação de livro

"Isaac - O cão-gato" de Cristina Gomes

N.º estimado de participantes: 8

22 de abril

Apresentação de livro

"História do Povo na Revolução Portuguesa - 1974-75" de
Raquel Varela

N.º estimado de participantes: 20

26 de maio

Apresentação de livro

"Coração mais perfeito" de Sérgio Godinho

N.º estimado de participantes: 40

Exposições
De 9 de maio a 9 de junho

Exposição de cartazes

"Valores de abril, valores da Europa e da cidadania
europeia"

N.º estimado de visitantes: 200

De 16 a 29 de maio

Exposição de marionetas

"Fios nas Marionetas"

N.º estimado de visitantes: 250

Serviço Educativo
1 de abril

Hora do Conto "Sábados a Contar"

"Stella, a Princesa dos Céus" de Marie-Louise Gay

Nº. estimado de participantes: 5

5 a 13 de abril

Ateliers de escrita criativa, de ilustração e pintura, de
Programa "Férias na Biblioteca - Páscoa leitura, de expressão plástica e de teatro. Workshops de
Nº. estimado de participantes: 40
Ingês e Alemão; Oficina Criativa de Teatro; Visita à Casa da
2017"
Música.

8 de abril

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "O Rei Leão"

Nº. estimado de participantes: 8

15 de abril

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "Heffalump o filme"

Nº. estimado de participantes: 10

19 de abril

"Contos Sobre Rodas"

Escola EB 1 da Venda Nova

Nº. estimado de participantes: 48

19 de abril

"Contos Sobre Rodas"

Jardim "Carrocel Mágico"

Nº. estimado de participantes: 90

21 de abril

Visita guiada e hora do conto

Centro Social da Foz do Sousa

Nº. estimado de participantes: 14

22 de abril

Hora do Conto

Hora do Conto pelo Projeto Tum Tum Tum

Nº. estimado de participantes: 20

28 de abril

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 do Souto

Nº. estimado de participantes: 46

29 de abril

Hora do Conto "Bebéteca"

"O meu livro"

Nº. estimado de participantes: 5

29 de abril

Hora do Conto "Sábados a Contar"

"Stella, a Princesa dos Céus" de Marie-Louise Gay

Nº. estimado de participantes: 3

2 de maio

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 da Boavista

Nº. estimado de participantes: 20

3 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Jardim O Teu filho

Nº. estimado de participantes: 66

3 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Jardim de Infância Portelinha 1

Nº. estimado de participantes: 38

6 de maio

Hora do Conto "Bebéteca"

"Coração de mãe" de Isabel Minhós Martins

Nº. estimado de participantes: 5

6 de maio

Hora do Conto "Sábados a Contar"

"Quando a mãe era pequena" de Joana Cabral

Nº. estimado de participantes: 6

6 de maio

Atelier de Expressão Plástica

"Atelier da Mãe"

Nº. estimado de participantes: 12

9 de maio

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 Alto de Soutelo

Nº. estimado de participantes: 50

10 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Jardim de InFância Trás da Serra

Nº. estimado de participantes: 33

10 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Jardim Mãos Dadas

Nº. estimado de participantes: 50

10 de maio

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 S. Caetano/Cabanas

Nº. estimado de participantes: 50

11 de maio

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 da Bela Vista

Nº. estimado de participantes: 44

13 de maio

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "Hotel Transylvania 2"

Nº. estimado de participantes: 6

17 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Jardim de Infância de Cimo de Vila

Nº. estimado de participantes: 40

17 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Jardim de Infância de St.ª Bárbara

Nº. estimado de participantes: 22

19, 20, 21 de maio

Encontro

EI Encontro Internacional de Marionetas

Nº. estimado de participantes: 500

20 de maio

Hora do Conto "Bebéteca"

"Coração de mãe" de Isabel Minhós Martins

Nº. estimado de participantes: 24

20 de maio

Hora do Conto "Sábados a Contar"

"Quando a mãe era pequena" de Joana Cabral

Nº. estimado de participantes: 20

23 de maio

Visita guiada e hora do conto

Ecola EB1 de Montezelo

Nº. estimado de participantes: 25

24 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Centro Social de Soutelo

Nº. estimado de participantes: 100

24 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Centro Infantil de Valbom

Nº. estimado de participantes: 60

27 de maio

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "Invisimals - História de duas dimensões" Nº. estimado de participantes: 10

31 de maio

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 de Boucinha

Nº. estimado de participantes: 50

31 de maio

"Contos Sobre Rodas"

Jardim de Infância da Fontela

Nº. estimado de participantes: 43

Cedências de espaços da Biblioteca a outros serviços/entidades
abril , maio

Reunião

CPCJ de Gondomar

N.º estimado de participantes: 30

abril, maio

Reunião

Núcleo Local de Inserçao

N.º estimado de participantes: 30

7 de abril

Apresentação

Apresentação da Candidatura de Rui Nóvoa

N.º estimado de participantes: 80

28 de abril

Palestra

"Conversas com Saúde"

N.º estimado de participantes: 15

29 de abril

Sessão Solene

Comemorações do Centenário do Orfeão de Gondomar

N.º estimado de participantes: 120

2, 22 e 26 de maio

Palestras

"Maio Mês do Coração"

N.º estimado de participantes: 180

5 de maio

Conferência

Voluntariado

N.º estimado de participantes: 20

13 de maio

Palestra

Palestra sobre Natação

N.º estimado de participantes: 60

Entrada de Público
abril

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações

N.º de utilizadores: 3.229

maio

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações

N.º de utilizadores: 4.100

Serviço de Empréstimo
abril

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

N.º de empréstimos: 845

maio

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

N.º de empréstimos: 796

Renovações e Devoluções
abril

Renov. e devol.

BMG

N.º total: 1.955

maio

Renov. e devol.

BMG

N.º total: 1.762

Utilização de PC's
abril, maio

Empréstimo PC's

Todas as secções

N.º de empréstimos: 1.391
Total de empréstimos: 3.032

Utilizadores Inscritos

abril, maio

Todos os serviços

Novas inscrições

N.º de novos utilizadores: 63

De 2005 a maio de 2017

Todos os serviços

Número total de inscrições

N.º total de utilizadores: 7.394

Fundo documental da Biblioteca
De 2005 a 2017

CD-Audio

Total: 1.578

De 2005 a 2017

CD-Rom / DVD Rom

Total: 56

De 2005 a 2017

DVD Musical

Total: 83

De 2005 a 2017

DVD -Vídeo

Total: 2.333

De 2005 a 2017

Monografias

Total: 36.760

De 2005 a 2017

Periódicos

Total: 132

Todas as categorias

Total do fundo documental: 40.942

O/A responsável

Auditório Municipal de Gondomar
ABRIL
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

01-04-2017

teatro

peça teatro companhia residente

100 espetadores

02-04-2017

teatro

peça teatro companhia residente

90

06-04-2017

psiquiatria comunitária

palestra

20

07-04-2017

audição final 2º periodo

banda de gondomar

200

08-04-2017

espetáculo solidário

peça de teatro companhia residente

150

09-04-2017

espetáculo solidário

peça de teatro companhia residente

95

10-04-2017

ensaios

estágio da banda

11-04-2017

ensaios

estágio da banda

12-04-2017

ensaios

estágio da banda

12-04-2017

ciclo de cinema

basquetebol

170

13-04-2017

psiquiatria comunitária

palestra

20

18-04-2017

ferias da educação

cinema

30

20-04-2017

psiquiatria comunitária

palestra

20

21-04-2017

concerto sergio godinho

concerto

241

23-04-2017

concerto final

colónias de pascoa

180

25-04-2017

sessão solene de 25 de abril

coloquio

191

27-04-2017

psiquiatria comunitária

palestra

29-04-2017

sarau de dança

wish ferreirinha

241

30-04-2017

sarau de dança

wish ferreirinha

241

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Auditório Municipal de Gondomar
MAIO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

03-05-2017

Geoclub

palestra

50 espetadores

04-05-2017

Coloquio

clube gondomarense

210

06-05-2017

Academia Costa Cabral

concerto

241

07-05-2017

Peça de teatro

Vai Avante

241

11-05-2017

conferência

clube gondomarense

241

13-05-2017

concerto

banda de gondomar

241

17-05-2017

teatro

festival intenacional de marionetas

165

18-05-2017

teatro

festival intenacional de marionetas

100

19-05-2017

teatro

festival intenacional de marionetas

115

20-05-2017

teatro

festival intenacional de marionetas

130

21-05-2017

teatro

festival intenacional de marionetas

102

24-05-2017

ciclo de cinema

cidade europeia de desporto

75

26-05-2017

palestra

encontros com o desporto de futsal

60

27-05-2017

concerto

Fado Meets Tango

241

Divisão da Cultura/Apoios Exterior
25 de Abril

Sessão solene 25 de Abril Praça Manuel Guedes, Distinção, medalhas de mérito ao
professor Zulmiro de Carvalho (Mérito Artístico), ao arquiteto José Carlos Loureiro e a
António Gandra (Mérito Profissional).

Sessão Solene

150 pessoas

27 de Abril

Apresentação de Livro "40 anos de politicas de justiça em portugal" Fundação Julio
Resende"

Apresentação de Livro

70 Pessoas

29 de Abril

DIA MUNDIAL DA DANÇA " Anfiteatro Souto"

Aulas Abertas

numero desconhecido

18 de Maio

Lançamento livro A BANCA E A ECONOMIA PORTUGUESA - FACTOS, CAUSAS E
CONSEQUÊNCIAS DE UM PERCURSO DE 20 ANOS de CARLOS ALVES E CARLOS TAVARES
"Fundação Julio Resende"

Apresentação de Livro

150 pessoas

18 a 21 de Maio

ESPETÁCULO CIRCULANTE
EI!!!! Espetaculo circulante "O Aviador"

Espetáculo

numero desconhecido

Espetáculo

numero desconhecido

Espetáculo

numero desconhecido

18 a 20 de Maio
21 de Maio

EI!!!! Teatro D. Ro erto Z do Telhado e Castelo Asso

rado

EI!!!! Teatro D. Ro erto O Bar eiro Dia óli o e Rosa e os tr s a orados
IGREJA DE MELRES

ADRO DA

21 de Maio

EI!!!! ESPETÁCULO CIRCULANTE O Mais Maior Grande Dom Roberto

Espetáculo

numero desconhecido

26 de Maio

Apoio Mês do Coração Polis Gramido -ANEM

Aulas Abertas

20 pessoas

Divisão da Cultura/Casa Branca de Gramido
02 de Abril

Recital Música Câmara, pelos AMCC

Concerto

60 pessoas

05 de Abril

Conferência de João Soares e Marco Martins

Conferência

70 pessoas

08 de Abril

Desfile Borrachinho

Desfile

numero desconhecido

09 de Abril

Musica com Bebés & Papas

Concerto

40 pessoas

Até 10 de Abril

Exposição de pintura de Do Carmo Vieira

Exposição

500 pessoas

4 de Março a 10 de Abril

Silêncios "Carmo Vieira"

Exposição

370 pessoas

13 Abril a 18 de Junho

Pena Suspensa "Agostinho Santos"

Exposição

400 pessoas

19 de Abril

Conferência de José Faria Costa e Isabel Santos

Conferência

70 pessoas

27 de Abril

Apresentação Ei!!! Marionetas " Festival internacional"

Conferência

20 Pessoas

30 de Abril

"Frutos da Liberdade" | com Ana Maria Pinto (cantora), Sara Veloso (violino), teresa
Correia (viola d'arco) e Luís Carvalhoso (violoncelo)

Concerto

60 pessoas

14 de Maio

Musica com Bebés & Papas

Concerto

40 pessoas

28 de Maio

Recital Musical de Câmara (AMCC)

Concerto

50 pessoas

29 de Março

Assembleia Geral CCD trabalhadores CMG

Reunião

40 pessoas

GABINETE DA CULTURA - Secção CMG
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Material de Divulgação
Abril e maio

Agenda Cultural

Abril e maio

Newsletter Cultural

Abril e maio

CED2017 - Gondomar Cidade Europeia
do Desporto

Abril e maio

Atividades Diversas

Abril

Recital de Música de Câmara pelos
Alunos AMCC

Abril
Abril
Abril
Abril

Compilação de informação,
acompanhamento e expedição via
Elaboração e divulgação de Newsletter com
sugestões/informação cultural
Apoio ao movimento associativo e diversas
entidades
Apoio a diversas atividades, com trabalho
de menor relevância
Acompanhamento da produção de material promocional,
respetiva divulgação e distribuição física e digital.

5000 exemplares/mês + versão digital
Divulgação dos eventos
Divulgação dos eventos
Atividades do Pelouro e de entidade
diversas
Atividade do Pelouro em parceria com a
Academia Música de Costa Cabral

Acompanhamento da produção de material
promocional, respetiva divulgação e
Acompanhamento da produção do material
Recital de Piano, pelos Alunos AMCC
de divulgação.
Letras ao Sábado - Apresentação do livro Apoio e elaboração de material de
"Padaços de Mim"
divulgação e respetiva distribuição física e

Atividade do Pelouro em parceria com a
Academia de Música de Costa Cabral

Peça de teatro "Ciclos"

Apoio aos in Skené

Apresentação do livro Isaac o Cão Gato

Apoio logístico e divulgação do evento

Apoio à organização e divulgação do
evento

Atividade do Pelouro

Abril

Exposição Pena Suspensa, de Agostinho
Apoio à divulgação
Santos

Abril

Concerto de Páscoa

Elaboração de material de divulgação,
acompanhamento de produção e respetiva
distribuição.

Divulgação do evento e apoio ao Orfeão
de Rio Tinto

Abril

Concerto Sérgio Godinho

Acompanhamento da produção do material de
divulgação. Impressões e divulgação fisíca e
digital

Atividade do Pelouro

Abril

Dia Mundial da Dança

Elaboração de material de divulgação e
respetiva distribuição física e digital

Atividade do Pelouro

Abril

Exposição "Um palco pequeno de mais"
Apoio à divulgação
de Evelina Oliveira

Maio

Recital de Música de Câmara pelos
Alunos AMCC

Acompanhamento da produção de material
Atividade do Pelouro em parceria com a
promocional, respetiva divulgação e
Academia de Música de Costa Cabral
distribuição física e digital.

Maio

EI! Marionetas

Apoio à divulgação

Atividade do Pelouro em parceria com o
Teatro e Marionetas de Mandrágora

Maio

Apresentação do livro "Coração mais
que perfeito", de Sérgio Godinho

Elaboração de material de divulgação e
respetiva distribuição física e digital

Atividade do Pelouro

Maio

Encontro de Bibliotecas Escolares

Elaboração de cartaz do evento

Atividade do Pelouro em parceria com
as Bibliotecas Escolares

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro

Maio

Tango meets Fado

Elaboração de material de divulgação e
respetiva distribuição física e digital

Maio

Recital de Música de Câmara pelos
Alunos AMCC

Acompanhamento da produção de material
Atividade do Pelouro em parceria com a
promocional, respetiva divulgação e
Academia de Música de Costa Cabral
distribuição física e digital.

Maio

PortSugar - Encontro Internacional de
Colecionadores de Pacotes de Açucar

Acompanhamento do evento

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro em parceria com a
CLUPAC

GABINETE DA CULTURA - Secção BIBLIOTECA
Atividades do Gabinete
Abril

Programa de Apoio ao Associativismo
Cultural e Recreativo

Acompanhamento da fase de abertura de Candidaturas e
Preparação de Dossiers para Análise

Apoio ao Associativismo Cultural e
Recreativo

Abril

Elaboração de Proposta.

Zulmiro de Carvalho, Carlos Loureiro - Atribuição de
medalhas de Mérito

Atividades do Gabinete

Abril

Elaboração de Proposta.

Ei Marionetas - 3 º Festival Inetrnacional de
Marionetas

Atividades do Gabinete

Elaboração de Proposta.

Associação Social Cultural e Recreativa Bem Fazer VaiAvante , para apoio às despesas inerentes à sua deslocação
aos Açores.

Atividades do Gabinete

Maio
Abril

Cedência de espaços institucionais

Apoio ao Movimento Associativo
in skené - onve vamos morar?

Abril

Cedência de espaços institucionais

Atividades do Pelouro da Cultura
Comemorações do 25 de Abril

Abril/Maio

Cedência de espaços institucionais

Apoio à Universidade do Porto
15ª Mostra da Universidade do Porto

Abril/Maio

Cedência de espaços institucionais

Apoio Pelouro da Saúde
Mês do Coração

Maio

Cedência de espaços institucionais

Apoio Pelouro do Ambiente
Mar de Plástico

Maio

Cedência de espaços institucionais

Maio

Cedência de espaços institucionais

Ei Marionetas - 3 º Festival Inetrnacional de
Marionetas

Atividades Pelouro da Cultura

Apoio Câmara Municipal
EXPOGONDOMAR

Maio

Cedência de espaços institucionais

Apoio ao Festival de Cinema
Fitei

Abril/Maio

Expediente geral

Receção e andamento do expediente do
gabinete

Atividades do Gabinete

Abril/Maio

Material alusivo ao município

Oferta de material promocional do município
para diversas entidades internas e externas

Apoio às atividades do Movimento
Associativo e oferta a munícipes

Abril/Maio

Preparação de Pedidos de Emissão de
Licenças -IGAC/SPA/Interpass

Atividades do Gabinete
Balcão Único/Sérgio Godinho/AMCC/Ei Marionetas

SETOR/SERVIÇO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

13 janeiro de 2017 ‐ 21h às 24h

Exposição de Pintura Priscila
Cunha

27 de Janeiro de 2017 ‐ 21h às 24h

Conferencia 'O 31 de Janeiro de
1891'

10 fevereiro de 2017 ‐ 21h às 24h

Exposição de Pintura Pequito

17 Fevereiro 2017‐ 21h ‐ 24h

Concerto Homenagem Zeca
Afonso

24 Fevereiro 2017‐ 21h‐24h

Conferencia 'Conversas Culturais'

1 Março 2017‐ 21h‐24h
4 de março 2017 ‐ 16h‐20h
17 março 2017 ‐ 21h‐24h
25 Março 2017 ‐ 16h30 ‐ 19h

BREVE DESCRIÇÃO
Inauguração da Exposição dde
Pintura Priscila Cunha organizado
pelo Pelouro da Cultura da CM
Gondomar
Ciclo de Tertulias da Junta de
Freguesia de Rio Tinto
Inauguração da Exposição dde
Pintura Pequito organizado pelo
Pelouro da Cultura da CM
Gondomar
Concerto organizado pela
Universidade Sénior de Rio Tinto

Ciclo de Tertulias da Junta de
Freguesia de Rio Tinto
Apresentação de Livro da Prof
organizado pelo Pelouro da
Fátima Silva
Cultura da CM Gondomar
Inauguração 'Casa do
organizado pelo Pelouro da Ação
Voluntariado'
Social da CM Gondomar
Inauguração da Exposição dde
Exposição de Pintura e Desenho
Pintura e Desenho organizado
de Jorge Marques
pelo Pelouro da Cultura da CM
Gondomar
Organizado pela Junta de
Apreentação de Livro de Poesia
Freguesia de Rio Tinto

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
55 participantes

75 espectadores
50 participantes
300 visitantes no total

100 espectadores
50 espectadores
100 espectadores
80 participantes
48 participantes
270 visitantes no total
100 espectadores

26 de Março 2017‐ 9h‐18h

Workshop de Voz e Canto

31 Março 2017 ‐ 21h‐24h

Conferencia 'Conversas Culturais'

12 Abril 2017 ‐ 21h‐24h

Conferencia '25 de Abril com Zita
Seabra e Prof. Pinto da Costa'

28 abril 2017 ‐ 21h‐24h

Conferencia 'Conversas Culturais'

29 abril 2017 ‐ 21h‐24h

Exposição de Pintura e Design de
Damião Vieira

30 abril 2017 ‐ 16h‐19h

Apreentação de Livro

6 maio 2017 ‐ 16h‐19h

Audição de Páscoa

7 maio 2017 ‐ 16h‐24h

Momento Musical

10 maio 2017 ‐ 16h‐18h

Apresentação de Livro

26 maio 2017 ‐ 16h‐18h

Conferencia 'Conversas Culturais'

27 maio 2017 ‐ 16h‐18h

Concerto

28 maio 2017 ‐ 9h‐18h

Workshop Voz e Canto

Organizado pela Associação Nova
Terra
Ciclo de Tertulias da Junta de
Freguesia de Rio Tinto
Ciclo de Conferencias anual
organizado pelo Pel. Cultura da
CM Gondomar
Ciclo de Tertulias da Junta de
Freguesia de Rio Tinto
Inauguração da Exposição dde
Pintura e Design organizado pelo
Pelouro da Cultura da CM
Gondomar
Organizado pela Junta de
Freguesia de Rio Tinto
Audição da Escola de Musica do
Orfeão de Rio Tinto
Organizado pela ADIRT UGIRT
organizado pela Universidade
Sénior de Rio Tinto
Ciclo de Tertulias da Junta de
Freguesia de Rio Tinto
Organizado pelo Orfeão de Rio
Tinto
Organizado pela Associação Nova
Terra

20 participantes
84 espectadores
100 espectadores
75 espectadores
40 participantes
322 visitantes nototal
90 espectadores
100 espectadores
50 participantes
60 participantes
100 espectadores
62 participantes
18 participantes

GABINETE DE PLANEAMENTO E SIG
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRES
TAÇÃO DA

1 de abril a 31 maio de
2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Pareceres de processos, Informações
Internas, Certidões, Audiências aos
Municipes.
Acompanhamento na CCDRN da proposta
de transposição de normas do POACL para
Informação ao abrigo dos PMOT's. Plano
o PDM de Gondomar.
Diretor Municipal, Plano de Pormenor das
Planos Municipais de
Ordenamento do Território Pedreiras-Triana, Plano de Pormenor de Públicação em Diário da República da
(PMOT's)
Boialvo e Plano de Ordenamento da Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM)
Albufeira de Crestuma-Lever.
DR 2ª série nº 59 de 23 de março de 2017
Acompanhamento e análise da Participação
pública da Alteração do Plano Diretor
Municipal (PDM).

1 de abril a 31 maio de
2017

Estudos e Acessibilidades

1 de abril a 31 maio de
2017

Sistema de Informação
Geográfica

1 de abril a 31 maio de
2017

1 de abril a 31 maio de
2017

Sistema de Informação
Geográfica

Bases de Dados

Informações no âmbito das
Estruturantes e Linha do Metro.

Via

No âmbito da Cartografia e SIG.

Atualizações dos dados georeferênciados.

Aplicação EPL, GU e WEB.

Gestão de toda a informação geográfica das
aplicações de emissão de plantas, gestão
urbanística e webPDM e webEPL para a
nova plataforma das aplicações. E
atualização da base de dados geográfica.

No âmbito dos PMOT's

Catalogação de todos os CD's de dados e
backup existentes neste Gabinete, com
opção de pesquisa. Registo informático das
audiências.

Gabinete de Estudos Estratégicos

1 de abril a 31 maio de
2017

1 de abril a 31 maio de
2017

Colaboração com outros Setor Património
Setores do Municipio

SIG - Sistemas de
Informação Geográfica

Pareceres de processos, Informações
Internas, Certidões, Audiências aos
Municipes.

Colaboração na elaboração de Plantas de
Localização e dos PMOT´s, no âmbito das
Candidaturas Comunitárias.
Colaboração na elaboração do Processo de
Candidatura ao Projeto "Intercetor de Rio
Tinto".
Fornecimento de elementos no âmbito da
Toponímia.

Gabinete de Apoio à Presidência

Colaboração na elaboração de informações
e trabalhos de diferentes áreas.

Divisão de Desenvolvimento Económico

Análise de loteamento de Valchão para
futura Zona Industrial. Estudos de possiveis
Zonas Industriais de acordo com o PDM.

Preparação dos elementos geográficos para
Participação no grupo de trabalho no
disponibilização à AMP. Acompanhamento
âmbito da AMP.
do processo.

1 de abril a 31 maio de
2017

1 de abril a 31 maio de
2017

1 de abril a 31 maio de
2017

Participação no grupo de trabalho do
projecto "Parque das Serras do Porto",
Parque das Serras do Porto
Acompanhamento do processo.
formado pelos Municipios de Valongo,
Paredes e Gondomar.
Plano de Ação de
Participação no grupo de trabalho do
Mobilidade Urbana
Plano de Ação de Mobilidade Urbana
Acompanhamento do processo.
Sustentável da AMP
Sustentável da AMP PAMUS , formado
PAMUS
pelos Municipios da AMP.
Participação no grupo de trabalho
Acompanhamento do projeto no âmbito
Estrada da Circunvalação formado pelos Municípios de Gondomar,
AMP.
Maia, Porto e Matosinhos.
Elaboração das ARUs e ORUs

1 de fevereiro a 31 março
de 2017

Áreas de Reabilitação
Urbana - ARUs

Delimitação das ARUs e ORUs

Publicação em Diário da Republica 2ª série
nº94 de 16 de maio de 2017, delimitação
das Áreas de Reabilitação Urbana da Rua d.
Afonso Henriques, de Rio Tinto, de S. Pedro
da da Cova e Fânzeres, do Vinhal, de S.
Cosme e Valbom, das Margens do
Douro/Atães e margens do Douro/Lixa.
Aprovação da delimitação de 7 áreas de
reabilitação urbana para o minicipio de
Gondomar, pelo Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana.

O/A responsável

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÃO
ABRIL/MAIO DE 2017
UNIDADE ORGÂNICA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

DESCRIÇÃO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

1 PROCESSO INQUERITO EM CURSO
1 PROCESSO DISCIPLINAR EM CURSO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

1 PROCESSO DISCIPLINAR CONCLUÍDO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ELABORAÇÃO DE PARECERES E
INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO

39 PARECERES E INFORMAÇÕES

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ENVIO DE CONTRATO PARA FISCALIZAÇÃO
PRÉVIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

0 CONTRATOS

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ACOMPANHAMENTO DE ESCRITURAS

4 ESCRITURAS

ELABORAÇÃO DE CONTRATOS

11 CONTRATOS DE EMPREITADA
3 CONTRATOS DE FORNECIMENTO
4 CONTRATOS DE AVENÇA
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO
11 CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
1 CONTRATO DE ARRENDAMENTO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

INICIO DA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE
CONTRA-ORDENAÇÃO
COBRANÇA DE COIMAS APLICADAS NOS
PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE ARGUIDOS NOS
PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
ELABORAÇÃO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE
CONTRAORDENAÇÃO
E FUNDAMENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA COM PROPOSTA DE
APLICAÇÃO DE
COIMA, ADMOESTAÇÃO E/OU
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

39 PROCESSOS CONTRA-ORDENAÇÃO
6.275,40€ (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO
EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS)
70 OFÍCIOS/MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO

63 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

11 PROPOSTAS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA,
CORRESPONDENTES A 13 PROCESSOS DE CONTRA
ORDENAÇÃO

GABINETE DE CONTENCIOSO

PAGAMENTOS EM PRESTAÇÃO A DECORRRER 22 PROCESSOS

GABINETE DE CONTENCIOSO

PEDIDOS DE PAGAMENTO DA COIMA EM
PRESTAÇÕES, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS
DE CONTRA-ORDENAÇÃO

0 PEDIDOS DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

GABINETE DE CONTENCIOSO

AUTOS DE INQUIRIÇÃO

93 TESTEMUNHAS NOTIFICADAS E INQUIRIDAS

GABINETE DE CONTENCIOSO

ARQUIVO DE PROCESSOS PAGOS E
ADMOESTADOS

8 PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO

GABINETE DE CONTENCIOSO

REMESSA AO TRIBUNAL JUDICIAL DE
GONDOMAR, PARA RECURSO E EXECUÇÕES

4 PROCESSOS

GABINETE DE CONTENCIOSO

PROCESSOS JUDICIAIS - ARTIGO 35º Nº 4 DA RELAÇÃO ANEXA QUE DESTE RELATÓRIO É PARTE
LEI 75/2013
INTEGRANTE
A Coordenadora Técnica,

ALBERTA MARIA
SOUSA MARTINS
DE ALMEIDA
PIMENTEL

Assinado de forma digital por ALBERTA MARIA SOUSA
MARTINS DE ALMEIDA PIMENTEL
DN: c=PT, o=MUNICIPIO DE GONDOMAR,
2.5.4.97=VATPT-506848957, ou=Certificate Profile - Qualified
Certificate - Member, ou=Terms of use at https://
www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/rpa, ou=Entitlement COORDENADOR TECNICO, email=alberta.pimentel@cmgondomar.pt, serialNumber=PNOPT-05928868, sn=SOUSA
MARTINS DE ALMEIDA PIMENTEL, givenName=ALBERTA
MARIA, cn=ALBERTA MARIA SOUSA MARTINS DE ALMEIDA
PIMENTEL
Dados: 2017.06.08 15:59:16 +01'00'

(Alberta Pimentel)

DIVISÃO DA JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES / CASAS DA JUVENTUDE - ABRIL E MAIO 2017

CASA DA JUVENTUDE DE GONDOMAR
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

Dia 11 e 27 de abril
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

Dia 10 de abril
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

Dia 10 de abril
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

À Conversa Sobre o
Basquetebol

Para a concretização desta ação recorremos à
Associação da FidesGondobasket, à sua equipa
feminina sub-14 e ao Treinador Principal, Diogo
Santos. A equipa partilhou as suas experiências
e o Teinador o trabalho que desenvolve com a
equipa no sentido de dar visibilidade desta
modalidade. Para além desta conversa, os
Treinadores Diogo e Pedro Santos, explicaram
as suas experiências enquanto treinadores e
atletas desta modalidade.

Participação dos/as utilizadores/as da Casa da
Juventude de Gondomar, Colónias de Férias Jovens
Páscoa 2017 da Divisão da Juventude e Tempos
Livres da C.M.G.; EB de Gens e EB do Vinhal.
O total de participações nesta atividade é
89.

Para a concretização desta ação recorremos à
Associação da FidesGondobasket.
Aula/demonstração. para esta atividade a
FidesGondobasket recorreu a técnicas diversas
desta modalidade desportiva, como o
manuseamento de bolas, técnicas de ataque,
defesa, entre outras.
Esta Ação Participação do Colégio paulo VI e da Casa da
Juventude de Gondomar.
À Descoberta do Basquetebol contou ainda com oficinas de expressão
plástica.
Oficina de BobbleHeads O total de participações nesta atividade é 112.
- Chicago Bulls. Para esta atividade recorremos
a materiais como papel, impressões a cores,
colas entre outros materiais.
Oficina de Marionetas - Globetrotters. Para
esta atividade recorremos a feltro, tintas, colas,
lãs, entre outros materiais.

Jogos de tabuleiro pelo
Numa tarde animada pelo Grupo de
Participação do Colégio Paulo VI, ATL Sebentinha e
Casa da Juventude de Gondomar.
Grupo de BoardGamers do BoardGamers do Porto, os/as participantes
foram convidados/as a jogar jogos de tabuleiro. O total de participações nesta atividade é 46.
Porto

Dia 3 a 13 de abril
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

Oficinas da Páscoa

Oficina: Cestos da Páscoa
Oficina:
Coelho porta-talheres
Oficina: Cubos
Participação dos/as utilizadores/as da Casa da
Pascais
Oficina: Páscoas 2017
Juventude de Gondomar.
Para a concretização destas oficinas recorremos
O total de participações nesta atividade é 87.
a lãs, tecidos, colas, peles, papel de crepe, Eva,
entre outros materiais

Dia 7 de abril
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

Visita aos Bombeiros
Voluntários de Gondomar

No âmbito das Férias Jovens da Páscoa 2017,
os/as utilizadores/as da Casas da Juventude de Participação dos/as utilizadores/as da Casa da
Gondomar, tiveram oportunidade de realizar
Juventude de Gondomar.
uma visita aos Bombeiros Voluntários de
O total de participações nesta atividade é 21,
Gondomar.

Para esta atividade, recorremos a oficinas de
expressão plástica, nomeadamente à

De 2 a 31 de maio
Serviço À Descoberta do Hóquei em
construção de ringues, à construção de um
Educativo Crianças
Patins
guarda-redes em tamanho original para expor
no jardim da Casa da Juventude.

Participação dos/as utilizadores/as da Casa da
Juventude de Gondomar e EB de Zebreiros.
O total de participações nesta atividade é 83.

Dia 17 de maio
Serviço
Educativo Crianças

Para esta atividade, recorremos ao Grupo Coral
e Desportivo de Fânzeres, e ao Treinador Tiago
À Conversa Sobre o Hóquei Gomes para uma Conversa sobre esta
Participação do JI do Taralhão..
modalidade desportiva. No final da explicação, O total de participações nesta atividade é 51.
em Patins
os/as participantes puderam experimentar a
modalidade.

Dia 18 de maio
Serviço
Educativo Crianças

Aula de Relaxamento

Para esta atividade, recorremos à Associação
Participação da EB de Santegãos - Programa
Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, que
Percursos D'Ouro...
cedeu uma monitora para concretizar uma aula
O total de participações nesta atividade é 41,
de relaxamento.

Jogos Tradicionais

Para esta atividade, recorremos à Associação
Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, que Participação da EB de Santegãos - Programa
proporcionou jogos tradicionais como as andas, Percursos D'Ouro.
berlinde, o jogo da moeda, entre outros, aos/às O total de participações nesta atividade é 41,
participantes.

Dia 18 de maio
Serviço
Educativo Crianças

Para esta atividade, recorremos a uma atividade

Dia 24 de maio
Serviço O Direito ao Desporto no de expressão oral e plástica. Os materiais
Educativo Crianças
âmbito dos Direitos Humanos utilizados, foram a EVA, cola, fio, entre outros

Participação da EB do Vinhal.
O total de participações nesta atividade é 27,

materiais.

Dia 24 de maio
Serviço
Educativo Crianças

Jogos Tradicionais

Para esta atividade recorremos a uma bola e a
giz para jogar ao "Piolho".

Participação da EB do Vinhal e EB de Zebreiros
O total de participações nesta atividade é 64,

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, preparação do Dia
Mundial da Criança, a preparação de cartazes,
separação de materiais, entre outras atividades.

84 utilizações de PS2, num total de 210
utilizadores/as;
224
utilizações de pingue-pongue, num total de 454
utilizadores/as;
197
utilizações de jogos de tabuleiro num total de 638
utilizadores/as;
76 utilizações do
Bilhar, num total de 171 utilizadores/as;
79 utilizações de matrecos, num total de 202
utilizadores/as.
Outras atividades, com a participação de 119
utilizadores.
O total de participações nestas atividades é 1794.

3 de abril
31
de maio
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 2456.

De 3 de abril a 31 de maio | RECEÇÃO / SIJ

a

·RECEÇÃO /·Espaço Internet

·Total de utilizadores/as é 331.

·RECEÇÃO / Serviço Ed. Jovens

·Total de utilizadores/as é 672.

·RECEÇÃO / Espaço lúdico didático

·Total de utilizadores/as é 408.

Receção e encaminhamento
·RECEÇÃO / Gab. Orienta-te
de utilizadores/as que se
dirigem à CJG para a aceder
às diferentes valências que a
mesma oferece.
·RECEÇÃO / Gab. (in)Forma-te
RECEÇÃO/SIJ

·Total de utilizadores/as é 6.

·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 4.

·RECEÇÃO / Jornais, revistas e wi-fi

·Total de utilizadores/as é 74.

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 1506.

De 3 de abril a 31 de maio Espaço Internet / 2017

Serviços online - Este serviço os/as disponibiliza
aos/às utilizadoras acesso gratuito à internet e a ·Total de utilizadores/as é 738
todas ferramentas do office.

Disponibilização de 9
computadores equipados
com o S.O. Windows

Criação de cartão de utilizador/a;

·Total de novos utilizadores/as é 6.

Apresentação e encaminhamento para
restantes serviços oferecidos;

·Total de utilizadores/as é 6

Acesso às sugestões/agenda culturais/ flyers/
etc.

·Total de utilizadores/as é 93

Média diária de utilizadores.

·19 utilizadores/as.

Serviços online como a criação de contas de
correio electrónico; criação envio de
documentação através das ferramentas do
·Total de utilizadores/as é 25
Office; acesso às redes sociais; configuração da
rede de pc's pessoais; acesso wi-fi; entre outras
solicitações.
Impressão de cópias a p/b e cores; digitalização
·Produção de 180 documentos.
de documentos, preenchimento de formulários,
·Total de utilizadores/as é 25.
entre outros serviços

Manutenção dos perfis de
cada utilizador/a e de cada
posto;

Consulta de Jornais, Revistas; Consumo de Bar

·Total de utilizadores/as é 215

Teste e manutenção de todas as máquinas e
impressoras; Configuração da rede e
manutenção nos 12 computadores da CJG.

·Total de 10.

Criação de documentos; Apoio ao SADJ; Apoio
ao SIJ; Apoio ao SIP; entre outros.

·Total de 34 ocorrências.

Total final de utilizadores/as é 1108

De 3 de abril a 31 de maio |
Gab. Orienta-te

Registo de consultas, avaliações psicológicas e
outras atividades.

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 6.
Durante os meses de abril e maio os/as
utilizadores da CJG, alunos/as e formandos/as de
diversas instituições, visitas, entre outros,
usufruiram das ações desenvolvidas pelas
valências da Casa da Juventude de Gondomar.
O Total é 5076.

A responsável

Maria José Luz

CASA DA JUVENTUDE DE RIO TINTO
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Utilização dos 9 computadores do Espaço
Acolhimento,
Internet; criação de cartão de utilizador; auxílio
encaminhamento e apoio aos
na criação de contas de correio electrónico,
utilizadores/as do Espaço
consultas na internet e esclarecimento de todo
Internet (EI)
o tipo de dúvidas;

1 de abril a 31de Maio'17 ESPAÇO INTERNET

Serviço de cópias e
digitalizações
Formação Informática

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Utilização do serviço público para acesso à Internet
a 797 utilizadores/as;
Registo de 23 novos/as utilizadores/as;
Média diária de 43 utilizadores/as: ;

Produção de cópias - P/B e Cor; Digitalização de Utilização dos serviços por parte de utilizadores/as
documentos; Preenchimento de formulários;
num total de 242 impressões.
Frequentaram a formação em informática 12
Realização de Cursos de Informática (Iniciação,
utilizadores/as
Aprofundamento e em computadores portáteis)

Utilização da rede Wi-Fi da
Utilização da rede Wi-Fi da Casa da Juventude
Casa da Juventude
nos computadores portáteis pessoais.

Utilizaram este serviço 91 pessoas.

1 de abril a 31 de Maio'17 - SIJ

Recepção e encaminhamento dos utilizadores
para o serviço pretendido; apresentação da
Receção e encaminhamento Casa da Juventude às pessoas que visitam pela
primeira vez; inscrição nas diversas atividades
dos utilizadores
promovidas pela Casa da Juventude; inscrição
para os cursos de informática; inscrição para o
Gabinete de Psicologia.

Este serviço registou 333 atendimentos.

Pesquisa, consulta e selecção de material (em

Pesquisa e consulta de temas suporte de papel ou digital) com informações de
relacionados com a àrea da interesse para os jovens, como por exemplo a
Juventude
realização de actividades para a ocupação de
tempos livres, campos de férias, voluntariado,
concursos, formação e emprego;

3 a 28 de abril - SADJ

3 a 13 de abril - SADJ

17 a 28 de abril - SADJ
6 abril - SADJ Piscina
Municipal de Rio Tinto

Nesta atividade foram realizadas diversas
provas em que os participantes tiveram de
Participaram nestas 2 oficinas 16 crianças e jovens.
À descoberta do Basquetebol responder a questões sobre o Basquetebol,
procurar diversos elementos associados a esta Contamos com a colaboração do 5Basket.
modalidade e experimentar alguns exercícios
práticos. As provas realizaram-se no exterior
com a colaboração da Associação 5Basket.
Recriação De bolas de jogos em fimo para
criação
de
porta-chaves. Participaram nas 12 oficinas 254 crianças e jovens.
As bolas do jogo

Quinzena do Basquetebol

Nesta oficina foram criados jogos de interativos
Participaram nas 4 oficinas 97 crianças e jovens.
inspirados por esta modalidade desportiva.

Comemoração do dia
Visita às piscinas municipais para a participação
Participaram nesta oficina 10 crianças e jovens.
mundial da Atividade Física em jogos aquáticos.
À conversa com o Embaixador da CED para o Participaram 59 crianças e jovens. Contou com a

12 abril - SADJ

Encontros com o Desporto:
Basquetebol Fernando Sá, atual treinador do cobertura jornalistica do Porto Canal e do Jornal
Basquetebol
Vitória de Guimarães.

Vivacidade.

Criação e experimentação de circuitos de

2 a 31 de maio - SADJ

À descoberta do Hóquei em
obstáculos inspirados na modalidade. As Participaram nesta oficina 42 crianças e jovens.
Patins
atividades realizaram-se no exterior.

Nesta oficina propos-se a elaboração de jogos

2 a 12 de maio - SADJ

Brincar com os símbolos dos
como o jogo do galo, jogo da memória e puzzles Participaram nesta oficina 12 crianças e jovens.
Desportos
alusivos à modalidade.

15 a 31 de maio - SADJ

Quinzena do Hóquei em
Patins

1 de abril a 31 de Maio'17 BAR

Bar

1 de abril a 31 de maio'17 ESPAÇO DIDÁTICO

Espaço Didático

1 de abril a 31 de maio'17 SIP

Consultas e avaliações
psicológicas
A responsável

Nesta oficina propos-se a realização de alguns
elementos como o stick, a bola e o campo de
Participaram nesta oficina 11 crianças e jovens.
jogo para experimentação da modalidade. Os
materiais a utilizar foram madeira, esponja,
cartão, garrafas, caixas, bolas de ténis.
Utilização dos serviços do bar; leitura do jornal
O Bar registou 1330 utilizadores(as).
diário.
Este serviço disponibiliza alguns jogos de
Frequentaram
o
Espaço
Didático
304
tabuleiro tais como Cartas, Damas, Scrabble,
utilizadores/as, dos quais 192 usufruiram dos
Monopólio, Dominó, Party and Company, entre
jogos de tabuleiro e 111 utilizaram a PS2.
outros, assim como jogos na PS2.
Registo de consultas, avaliações psicológicas e
outras atividades

Consultas psicológicas individuais: atendimentos

Vânia Moreira

CASA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DA COVA
PERÍODO REALIZAÇÃO /
PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE /
SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO DA ATIVIDADE /
SERVIÇO PRESTADO

3 a 9 de abril

Oficina:
"À Descoberta do
Basquetebol"

Realização de provas e questionários
relacionadas com o Basquetebol, identificando
os diversos elementos associados a estes
desportos e, muitas das vezes, realizando
exercícios práticos.

Participação de 10 alunos da ARCS de Silveirinhos

5 a 13 de abril

Férias Jovens da Páscoa

As Férias Jovens são programas de ocupação de
tempos livres para crianças e jovens dos 6 aos
16 anos durante as interrupções lectivas.

Participação de 15 crianças e jovens.

12 a 15 de abril

17 a 28 de abril

Oficina:
"As bolas do jogo"

Nesta oficina propôs-se a reutilização de
diferentes materiais provenientes de bolas de
desporto que serão transformados em portalápis ou porta-chaves decorativos.

Participação de 10 alunos da ACRS de Silveirinhos

Quinzena do Basquetebol

Nesta oficina serão reproduzidos diversos
elementos relacionados com o Basquetebol
como por exemplo cestos, campos de jogo e
jogos de tabuleiro inspirados por esta
modalidade desportiva. A principal técnica a
utilizar será o papier mache, uma técnica que
consiste em sobrepor, com recurso a cola
branca, diversas camadas de papel jornal ou
papel de cozinha.

Participação de 93 alunos das seguintes
institituições: JI do Vinhal; ACRS de Silveirinhos;

Nesta oficina promove-se um redescobrir da

2 a 31 de maio

Oficina:
modalidade pelo contato direto com o material
"À Descoberta do Hóquei em
específico da modalidade, pela visualização de
Patins"
vídeos e de jogos de quiz/descoberta.

Participação de 50 crianças do JI do Vinhal.

Os desportos podem ser representados por

2 a 12 de maio

Oficina:
imagens estilizadas que incluem elementos
"Brincar com os símbolos do caraterísticos de cada desporto. Partindo destas
imagens, nesta oficina propõe-se a elaboração
desporto"

Participação de 97 alunos da EB Belavista; EB
Boavista/Lourinha

de jogos como o jogo do galo, jogo da memória,
puzzles, entre outros.

15 a 31 de maio

13 a 31 de março

Quinzena do Hóquei em
Patins

Oficina:
Atelier de escrita criativa:
histórias de ninjas

Nesta oficina propõe-se a realização de alguns
destes elementos como o stick, a bola e o
campo de jogo. Os materiais a utilizar poderão
ser cartão, pasta de modelar e/ou massa Fimo.

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 91 alunos das seguintes
instituições: EB Silveirinhos, JI Estrelas de
Silveirinhos e JI Mineiro.

Participação de 111 alunos das seguintes
institituições: EB Silveirinhos, JI Estrelas de
Silveirinhos, JI Mineiro e JI do Vinhal.

Para este encontro/conversa foi convidado o

26 de maio
(Auditório Municipal)

Encontros com o Desporto: jogador de hóquei em patins gondomarense, Tó
Neves, que partilhou algumas experiências
Hóquei em Patins

Evento de entrada livre

enquanto jogador e treinador.

Valores do Desporto: Futsal

O valor da Justiça no Desporto implica a recusa
de vantagens injustificadas e o cumprimento
Participação de 25 alunos da Escola Secundária de
das regras, desenvolvendo o Fair-play. Para
S.Pedro da Cova.
aprofundamento destes temas, propôs-se a
realização de uma conversa com Paulo Vigário,
treinador de Futsal da UD Pinheirense.

1 de abril
a 31 de maio
(Espaço Didático)

Jogos & Consolas

A Casa da Juventude dispõe de um espaço
didático de livre acesso equipado diversos jogos
Frequentaram o espaço didático um total de 69
de tabuleiro, bem como baralhos de cartas,
utilizadores/as, dos quais 12 nos jogos de tabuleiro;
Dominó, entre outros. A Casa disponibiliza
53 na consola PS3 e 4 na consola Wii.
também uma consola PS3 e uma consola Wii
com os mais recentes vídeo-jogos.

1 de abril
a 31 de maio
(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 503 utilizadores.
Registo de 2 novos utilizadores.
Média diária de entradas de 11 utilizadores.

1 de abril
a 31 de maio
(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 571 atendimentos.
Registo de 2 novos utilizadores.
Média diária de entradas de 12 utilizadores.

O Coordenador das Casas da
Juventude

Hugo Raimundo

29 de maio

Desenvolvimento Social
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Processos em acompanhamento

Número de processos: 527

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

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 social

Atendimentos: 695

Visitas Domiciliárias

Número de visitas domiciliárias: 352

Deslocações e Acompanhamentos

Número de deslocações e acompanhamentos: 21

Articulações / Diligências

Número de articulações: 589

Realização de informações sociais, processuais e internas:

Número de Informações : 43

Consultas de Psicologia

Banco de Recursos

Triagens

Número de triagens: 7

Consultas Psicológicas

Número de consultas: 66

Relatórios de Intervenção Psicológica

Número de relatórios efetuados: 11

número de familias apoiada: 5

Aticulações / Deslocações para avaliação: 24

Reunião Equipa /coordenação /divisão
Reuniões

Presença em reuniões: 10

Reuniões com outras entidades

Presença em reuniões: 16

Reuniões do NLI
Relatório de Atividades entre 01 de
abril de 2017 e 31 de maio de 2017/
Divisão de Desenvolvimento Social /
Programa +Família

Ações de Prevenção Seletiva

"A Câmara e as profissões vão à escola"

Ações de Prevenção Seletiva

Valorização Pessoal

Atendimento Social Descentralizado

Atendimento Social (Alto concelho)

Presença em Reuniões: 4
23 sessões
Técnico 2
Sessão : 2
Elementos: 30

Processos instruídos: 3
número de C.H.: 26

Intervenção nos Espaços +Família

Atendimentos: 417
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,

Serviços Administrativos/ Expediente Geral

Número de registos: 877

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,

Articulação com outros serviços/ entidades para recolha de informação sobre munícipes em acompanhamento, contactos telefónicos com munícipes.
Processos em Acompanhamento: 7
Acolhimentos: 10
Reuniões de Supervisão: 2

Colaboração com outros programas e
iniciativas

ELI de Gondomar
PIIP - 1
Reuniões de Equipa: 8
Visitas Domiciliárias: 2

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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.

Número de triagens efetuadas - 107

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.

Número de atendimentos sociais - 87

Avaliação da situação socio-economica e abertura de processo social à luz do Regulamento.

Número de processos instruídos - 84

Instrução de processos sociais
Relatório de Atividades entre 01 de
abril de 2017 e 31 de maio de 2017/
Divisão de Desenvolvimento Social /
Programa Social+

BREVE DESCRIÇÃO

Cessação de processos

Cessação de processos no âmbito do Eixo + Alimentação.

Número de processos cessados - 4

Comissão de Avaliação

Discussão e avaliação de processos sociais, conforme parecer técnico.

Número de reuniões realizadas - 2

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

Número de reuniões realizadas -1

Participação em reuniões de equipa ao nível técnico e administrativo.

Número de reuniões realizadas - 8

Reuniões DDS

Reuniões de equipa

Receção de candidaturas no âmbito do +Habitação no Balcão Único de Atendimento

Candidaturas: 341

Fundos de Emergência

deferidos: 13

Colaboração na entrega de vales no âmbito do eixo + Alimentação

Toda a Equipa

Participação no programa " Sentir D´Ouro "

5 técnicos e 1 administrativo

Participação no programa "As profissões e a Câmara vão à Escola"

1 técnico

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise da Proposta de adesão ao CLAS de Gondomar: Auchan Portugal Hipermercados,
S.A.; Farmácia Sá da Bandeira - Luís Pedro Marques, Unipessoal, Lda.;
3. Preparação da Reunião Plenária do CLAS de Gondomar de 06 de abril de 2017;
4. Outros assuntos de interesse.

Reunião com Madalena Moura e Sónia Santos no âmbito da implementação do Balcão Único para lhes dar conhecimento da forma de
funcionamento do Gabinete da Rede Social, do Banco Local de Voluntariado e do Programa +Cuidar, assim como orientações para o
preenchimento de formulários associados aos mesmos.

Presença na sessão - 1

Reunião com AMUT – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar

Presença na sessão - 1

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Aprovação do pedido adesão ao CLAS'G pela: GTI - Gestão, Tecnologia e Inovação, S.A.;
Auchan Portugal Hipermercados, S.A.; Farmácia Sá da Bandeira - Luís Pedro Marques,
Unipessoal, Lda.;
Participação na reunião Plenária do CLAS'G 3. Apresentação e Aprovação do Relatório de Avaliação do Plano de Ação do CLAS'G 20152016, aprovado pelo Núcleo Executivo em sua Reunião de 06 de março de 2017;
4. Apresentação e Aprovação do Plano de Ação do CLAS'G para o biénio 2017-2018,
aprovado pelo Núcleo Executivo em sua Reunião de 06 de março de 2017;
5.Outros assuntos de interesse.

Relatório de Atividades entre 01 de
abril de 2017 e 31 de maio de 2017/
Divisão de Desenvolvimento Social /
Gabinete da Rede Social e Banco Local
de Voluntariado

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 de apresentação pública do novo instrumento de financiamento “Capacitação para o Investimento Social”, da Portugal
Inovação Social, destinado a apoiar Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES), na Fundação de Serralves

Presença na sessão - 1

Reunião com a Pista Mágica – Associação

Presença na sessão - 1

Reunião com AMUT – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar

Presença na sessão - 1

Reunião com Muralha de Esperança

Presença na sessão - 1

Reunião na Casa do Voluntariado com a Pista Mágica – Associação e com o GeoClube – Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura
no âmbito da candidatura “Gondomar Cidade Europeia do Voluntariado – 2019”.

Presença na sessão - 1

Reunião de Coordenação da Divisão de Desenvolvimento Social

Presença na sessão - 1

Participação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de
Gondomar

Presença na sessão - 1

Reunião com o Sr. Carlos Rolindo da ADICV - Associação Para O Desenvolvimento Integrado da Cidade de Valbom, no âmbito do Banco
Local de Voluntariado

Presença na sessão - 1

Participação na 2ª edição da AMPlifica, na Fábrica de Santo Thyrso, em Santo Tirso

Presença na sessão - 1

Participação na Iniciativa Sentir D'Ouro - Território de Fânzeres

Presença na sessão - 1

III Encontro Intermunicipal de Voluntariado - "Inovar É Possível?", em Torres Vedras

Presença na sessão - 1

Participação na Iniciativa Sentir D'Ouro - Território de Gondomar (S. Cosme)

Presença na sessão - 1

Reunião do Grupo Operativo das Plataformas Supraconcelhia do Grande Porto

Presença na sessão - 1

Participação na Formação sobre o Quadro Interativo da Casa do Voluntariado

Presença na sessão - 1

Reunião com aluno do 3º ano da Licenciatura em Gestão do Desporto do Instituto Universitário da Maia, no âmbito do Banco Local de
Voluntariado

Presença na sessão - 1

Participação na visita da Fundação Aga Khan Portugal (AKF), ao +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de
Gondomar

Presença na sessão - 1

Presença na Cerimónia de apresentação pública da AMUT - Associação Mutualista de Gondomar como IPSS Mutualista, na Casa Branca de
Gramido

Presença na sessão - 1

Participação na Iniciativa Sentir D'Ouro - Território de Baguim do Monte

Presença na sessão - 1

Reunião com a Equipa Técnica da CED

Presença na sessão - 1

Reunião na Casa do Voluntariado com a Pista Mágica – Associação e com o GeoClube – Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura
no âmbito da candidatura “Gondomar Cidade Europeia do Voluntariado – 2019”.

Presença na sessão - 1

Reunião no âmbito das Equipas de Protocolos do RSI

Presença na sessão - 1

Reunião com o Dr.Carlos Vaz de Carvalho, diretor da Virtual Campus, no âmbito do Programa +Cuidar

Presença na sessão - 1

Participação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de
Gondomar

Presença na sessão - 1

Atendimento 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;
Divulgação de Ofertas de Voluntariado no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;
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 - 3(D) - Apoio à aquisição de Transporte - Creche Infantário O Teu Filho;
Elaboração de Informação Interna - Contrato Programa de Apoio Pontual ao Centro Social da Lomba - Deliberação de 29 de março de 2017;
Elaboração de Relatório Periódico das Atividades do Gabinete da Rede Social/ Banco Local de Voluntariado
Elaboração do Relatório de Atividades do Plano de Ação do CLAS’G 2015-2016;
Elaboração do Plano de Ação do CLAS’G 2017-2018;
Recolha de dados estatísticos para a AMUT Gondomar no âmbito da Candidatura Capacitação para a Inclusão;
Envio de informação sobre o pagamento do Contrato-Programa de Desenvolvimento Social às Conferências de S. Vicente de Paulo;
Análise técnica dos Planos Mensais de Atividades propostos pelo Projeto P@assaporte’IN – E6G e A Escolha É TUA - E6G;
Análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Desenvolvimento Social;
Recolha de informação relativa aos Voluntários para efeito de Seguro;
Monitorização da atividade dos Voluntários;
Organização de expediente administrativo diário, assim como, elaboração de convocatórias, atas, entre outros;
Gestão do MyDoc;
Criação de Formulários de Candidatura ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Apoio à Prática Desportiva;
Criação de Formulários de Candidatura ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Apoio Socioeducativo;
Alteração dos Formulários de Candidatura ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Apoio ao Desenvolvimento Social;
Manutenção/Atualização dos Guias de Recursos Sociais de Gondomar e da AMP ;

Participação em Congressos, seminários, workshop's e formações

CAPACITAÇÃO PARA O INVESTIMENTO SOCIAL
SENSIBILIZAÇÃO PARA A GESTÃO DE PROJETOS

N.º de ações formativas: 2 sessões

Reuniões de Equipa

Presença em reuniões de equipa do Gabinete de Gestão de
Projetos.

N.º de reuniões: 11

Fundos Europeus Estruturais de Investimento - Portugal 2020

Atualização do documento de trabalho relativo às medidas
anunciadas no âmbito do Portugal 2020.

Pesquisas efetuadas diariamente em 6 plataformas digitais
N.º de documentos atualizados: 4

Dinamização do Programa Idade D'OURO: Explicitação
sobre o Programa Idade D'OURO e inscrição de munícipes

N.º de inscrições efetuadas: 393
Outros Atendimentos/esclarecimentos: 513

Parcerias: constituição de bolsa de benefícios através de
celebração de Acordos de Parceria com serviços e
estabelecimentos do comércio local.

N.º de Acordos de Parceria celebrados: 1
N.º de diligências necessárias para a execução dos Acordos: 5

Espaços Idade D'OURO: Dinamização da organização e
operacionalização do Regulamento relativo aos Espaços
Idade D'OURO

N.º de reuniões : 8
N.º de atendimentos: 15
Organização de dossiers para os espaços: 3
Diligências efetuadas: 20

Idade D'OURO ATIVA

Monitorização e Acompanhamento da Iniciativa Idade
D'Ouro Ativa

N.º de reuniões realizadas em articulação com
a Divisão de Desporto: 5
N.º de documentos produzidos: 7
N.º de atendimentos/esclarecimentos: 20

Iniciativa SENTIR D'OURO

Operacionalização da 2ª fase Iniciativa SENTIR D'OURO

N.º de pessoas, com idade igual ou superior a 60 anos,
envolvidas: aproximadamente 3700

Preparação da Sessão de encerramento da Iniciativa Idade
D'OURO Ativa

Levantamento dos recursos necessários em articulação com
os professores (Divisão de Desporto)

Organização/produção de documentos, no âmbito da
divulgação da bolsa de benefícios,vantagens dos aderentes
ao Programa Idade D'OURO

N.º de documentos produzidos: 2

Atualização da base dados do Programa Idade D'OURO

N.º de atualizações: 500

Programa Idade D'OURO

Relatório de Atividades entre 01 de abril
de 2017 e 31 de maio de 2017/ Divisão de
Desenvolvimento Social / Gabinete de
Gestão de Projetos e Gabinete de Inserção Empreendedorismo, Inovação Social
Profissional

Serviços Administrativos

Atendimento de procura ativa de emprego - GIP
Encaminhamento para ofertas de emprego - GIP

N.º de ofícios/cartões, enviados: 169

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

Divulgação/Acesso de informação

Integração no mercado de trabalho (apoio na consulta às
ofertas disponibilizadas pelo IEFP).
Integração no mercado de trabalho (encaminhamento para
uma oferta, que corresponda às expectativas / objetivos do
utente).

N.º de atendimentos: 341
N.º de encaminhamentos: 19

Integrações no mercado de trabalho - GIP

Concretização de vínculo contratual de trabalho.

N.º de concretizações: 1

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.

N.º de participantes: 247

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
N.º de dias: 7
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.

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.

- Desenvolvemos 5 sessões de apresentação do projeto para 350 jovens com idades entre os 18 e os 30 com escolaridade mínima do 9ºano.

- Encaminhamos 44 jovens para formação profissional promovidas pelo IEFP e pelo nosso Projeto.

Empregabilidade e Emprego

Promover a integração em
Emprego.

Relatório de Atividades entre 01 de abril
de 2017 e 31 de maio de 2017/ Divisão de
Desenvolvimento Social / Projeto Trilhos
d'Ouro

Envio dos cartões Idade D'Ouro

Promover a integração em experiências vocacionais

- Promovemos a integração para emprego de 3 jovens.

- Oficina de Empregabilidade: desenvolvemos 5 sessões/oficinas para 15 jovens.

Promover a diminuição da Desocupação
- Conjunto habitacional de Trás da Serra em Jovim, 33 jovens participaram nas oficinas semanais promovidas pela projeto.

Educação e Formação
- Conjunto habitacional da Gandra, 25 jovens participaram nas oficinas semanais do projeto.
Promover a integração em respostas educativas alternativas (Oficinas). 1 de abril a 31 de maio.
- Desenvolvemos atividades extra às oficinas, nomeadamente: Escolhas de Portas Aberta (EPA) Atividade na Lipor (comemoração do dia do
trabalhador); Final Four da Taça de Portugal de Futsal; Dia Cultural no Projet’Arte; Caminhada Conhecer Gondomar - Percurso Mineiro.

total

55 sessões de trabalho

58 crianças, jovens e familiares envolvidos em 55 sessões de trabalho.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

abril e maio 2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

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.

BREVE DESCRIÇÃO
Verificação e atualização da base de dados existente de todos os
comerciantes.
Elaboração e resolução do expediente inerente à falta de pagamento
da taxa correspondente à ocupação de 06 lojas do Mercado da
Areosa, no mês de abril. No mês maio foi correspondente a 09 lojas
do Mercado da Areosa e a 01 do Mercado de Rio Tinto.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manter a sua atualização.
Que os adjudicatários procedam ao
pagamento/regularização das taxas de ocupação
em débito.

Na sequência de correspondência rececionada e de contactos Prestar esclarecimento e informação aos
telefónicos, foi prestado esclarecimento relativo aos requisitos para a interessados e inserir os dados para um futuro
ocupação de lojas nos Mercados Municipais.
ato de arrematação em hasta pública.
É efetuada semanalmente o registo de faltas/presenças quer dos Verificar a assiduidade dos lojistas/vendedores.
lojistas quer dos vendedores nos lugares de terrado.
Elaboração de Requisições para reposição de material nos Mercados
Municipais.
Manter as condições de operacionalidade nos
Relativamente ao Mercado da Areosa foi solicitada a reparação de
Mercados.
algumas anomalias nomeadamente, relativas ao painel danificado e a
vidros partidos.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Atualização da base de dados de todos os feirantes.

abril e maio 2017

Nas Feiras Complementar de Gondomar (S. Cosme), 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.
Na sequência do ato público para a atribuição de lugares de venda
Feiras de Gondomar
(S.Cosme),Complementar levado a efeito no dia 21 de abril, nas Feiras Municipais, foi
de Gondomar (S. Cosme), elaborado todo o expediente inerente ao mesmo (Ata, Editais,
Bela Vista, Melres e Rio Informações e correspondência) Foram efetuados: 08 contratos
Tinto. Foi dada
relativos à Feira Complementar de Gondomar (S. Cosme), 01
continuidade ao
relativo à Feira de Melres, 04 para a Feira da Bela Vista e
expediente rececionado e
relativamente à Feira de Gondomar (S. Cosme) foram efetuados
expedido, assim como a
11 contratos.
elaboração de
Procedeu-se ao atendimento presencial e telefónico que visavam
informações, editais e
prestar esclarecimentos para o exercício nas diversas Feiras
correspondência a ser
Municipais, atribuição de lugar e sobre o valor das Taxas em vigor.
enviada.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Manter a sua atualização.
De acordo com o ponto 2 do artigo 14º do
Regulamento do Comércio a Retalho não
Sedentário do Município de Gondomar,
conceber com a Reestruturação de lugares
melhores condições de operacionalidade nas
referidas feiras.

Proceder à atribuição de lugares vagos
existentes nas Feiras Municipais.

Informar os interessados em como devem
proceder para se inscreverem na(s) Feira(s)
pretendida(s).

Relativamente às Feiras de Gondomar (S. Cosme), Complementar Verificar a assiduidade dos feirantes, uma vez
de Gondomar (S. Cosme), Bela Vista e de Rio Tinto, é efetuada que de acordo com o Regulamento em vigor
semanalmente a marcação de falta/presença dos feirantes.
podem perder o lugar por faltas.
Na sequência da informação e análise às faltas dadas pelos Que os feirantes justifiquem as faltas dadas
feirantes, (seis faltas seguidas, sem justificação) é efetuado ofício de forma a não perderem os lugares.
aos mesmos com vista a justificarem as faltas dadas à respetiva
Feira.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Foi dada sequência a todo o expediente rececionado inerente à
comunicação de desistência de ocupação de espaço de venda nas
Feiras Municipais.

abril e maio 2017

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
É efetuada a atualização das relações e da
base de dados de cada Feira.

Feiras de Gondomar (S.
Cosme), Complementar
de Gondomar (S. Cosme), Relativamente à Feira de Rio Tinto foi solicitada uma estimativa de Criar melhores condições de operacionalidade
Bela Vista, Melres e Rio
na referida Feira.
custo para remodelação dos toldes de cobertura dos espaços de
Tinto.
venda do recinto da referida feira.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

abril e maio 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Ocupações de uso de
Espaço Público em
Diversas Festas e/ou
Eventos

BREVE DESCRIÇÃO
Na sequência da elaboração de Edital bem como das plantas com a
localização prevista para a ocupação de uso de espaço público
relativamente à ocupação do espaço público, durante o decorrer das
Festas: em honra a Sr. dos Passos na União das Freguesias de Melres e
Medas, a S. Jorge, a Sta. Helena e a S. Gonçalo e a S. João na União das
Freguesias de Foz do Sousa e Covelo, Festas de Corpo de Deus e a St.
António na União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e
Jovim, Festas ao Sagrado Coração de Maria, na Freguesia de Baguim do
Monte, em honra a S. Pedro na União das Freguesias de Fânzeres e S.
Pedro da Cova, ocupação de espaço público na semana Santa e Festas
a St. António de Corim em Rio Tinto, foram rececionados e analisados
os vários pedidos e efetuadas informações no sentido de procederem
ao pagamento pela devida ocupação. Foi efetuado Edital e as
respetivas plantas com a localização prevista para a ocupação de uso
de espaço público relativamente à ocupação do espaço público,
durante o decorrer das Festas a: Sta. Barbara e a S. Tiago na União das
Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova, a Sta. Isabel na União das
Freguesias de Foz do Sousa e Covelo, a Nª. Sra. dos Remédios e para o
Festival FolkGondomar D’Ouro na União das Freguesias de Gondomar
(S. Cosme), Valbom e Jovim, assim como para as Festas em honra a Sta.
Iria e ao St.mo Sacramento na União das Freguesias de Melres e
Medas.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Permitir aos requerentes o exercício da
sua atividade pela ocupação de uso de
espaço público durante o período previsto
para a realização das Festas.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Festas a S. Bento das
Pêras e a S. Cristovão
abril e maio 2017

Ourindústria

BREVE DESCRIÇÃO
Relativamente às Festas a S. Bento das Pêras e a S. Cristovão em
Rio Tinto, devido à alteração do local habitual, foi efetuado um
levantamento/estudo dos arruamentos e condições higiénico
sanitárias para a instalação das diversas atividades e
operacionalidade durante o período de realização das Festas. Foi
efetuado o Edital e as respetivas plantas com a localização
prevista para a ocupação de uso de espaço público e na sequência
do mesmo foram rececionados vários pedidos.
Em parceria com o CINDOR – Centro de Formação Profissional da
Indústria de Ourivesaria e Relojoaria e a AORP – Associação de
Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, foram efetuadas reuniões da
com o objetivo de progredir e melhorar a realização da próxima
edição.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Permitir aos requerentes o exercício da sua
atividade pela ocupação de uso de espaço
público durante o período previsto para a
realização das Festas.

A realização da Ourindústria/2018.

Gondomar, 12 de junho de 2017.
O Coordenador Técnico,
(Paulo Pacheco)
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Diretor do Dep.de Planeamento, Des. Estratégico e Equipamento
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Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/abril a 31/maio 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

1/abril a 31/maio 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/abril a 31/maio 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/abril a 31/maio 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

Reparação dos equipamentos informáticos das escolas EB1 e
Jardins-de-infância

Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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;

Atualização versões do sistema operativo e
office

Atualização da versão do sistema
operativo Microsoft para a versão
Microsoft Windows 10 e Microsoft
Office para a versão Microsoft Office
2016

Atualização dos computadores de diversos Serviços

1/abril a 31/maio 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 100 entidades.

1/abril a 31/maio 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.

1/abril a 31/maio de 2017

1/abril a 31/maio de 2017

Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/abril a 31/maio 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 Elaboração de documentos técnicos para aquisição de
para os Serviços Municipais. Posterior equipamentos e software
colaboração com os júris dos
procedimentos na elaboração de
pareceres técnicos para a verificação de
propostas.

1/abril a 31/maio de 2017

Publicar editais no site do Municipio

Publicitar no site do Municipio, na area Disponibilizados editais dos Serviços: DGU, DRCMA; DMTGO,
Balcão Virtual os editais e atas dos
DOM, GOA e de atas e editais da Câmara e Assembleia
diferentes Serviços
Municipal

Manutenção do parque informatico

A manutenção preventiva visa aumenta a longevidade dos
- Manutenção preventiva e curativa dos
equipamentos, nos mais antigos são realizados todos os
equipamentos do parque informatico
upgrades que permitam aumentar a performance e
(computadores, monitores, scanners,
desempenho dos equipamentos.
impressoras, fotocopiadores, etc.);
Substituição de equipamentos obsoletos.

1/abril a 31/maio de 2017

Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/abril a 31/maio 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.

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)

1/abril a 31/maio de 2017

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/abril a 31/maio 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 e
virtualização dos servidores de ficheiros, bases de dados, SIG,
serviços online, intranet.

1/abril a 31/maio 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

Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/abril a 31/maio de 2017

1/abril a 31/maio de 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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
APP dos técnicos, backoffice e integração com a gestão
desenvolvimento do software.
documental em pleno funcionamento.
- Apoio aos utilizadores da app e
APPs do público em fase de testes finais.
backoffice;
- Elaboração de relatórios estatisticos
semanais sobre a utilização da aplicação
pelos técnicos Municipais.

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

Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/abril a 31/maio de 2017

1/abril a 31/maio de 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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.

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 100 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.

Gabinete de Tecnologias da Informação / Abril a Maio 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/abril a 31/maio de 2017

1/abril a 31/maio de 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

MyNet - Balcão Único de atendimento

MyNet - Balcão Único de atendimento

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

- 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

- 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.
- Apoio técnico no arranque do serviço

TURISMO
PERIODO

abril/ maio

abril/maio

abril/maio

abril/maio

abril/maio

abril/maio

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO
Inserção da Agenda
Cultural no painel
eletrónico desta
Autarquia

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

O Turismo procede, mensalmente, à Promover a visibilidade das
inserção neste equipamento, das
iniciativas constantes da Agenda
informações constantes no Roteiro Cultural de Gondomar
Cultural do Município

Cedência de equipamentos e
material de comunicação a
Gestão de materiais diferentes serviços da autarquia,
adstritos ao Turismo nomeadamente roll ups, telas,
balcões, guarda-sóis, pérgulas e
iluminação
Preparação da logística necessária
para a abertura das praias,
Preparação da época
nomeadamente a vistoria pela
balnear 2017
Capitania do Porto do Douro

Apoio e gestão de meios

Contactos permanentes com os
acompanhamento do produtores locais de filigrana, a
Adere- Minho e a Associação
processo de
Portugal à Mão, para o
certificação da
desenvolvimento do processo de
Filig a a de
e tifi ação da Filig a a de
Po tugal
Po tugal
Receção/compilação O Gabinete do Turismo assume o
da documentação
papel de intermediário neste
necessária para
processo necessário para que as
apresentação de
oficinas possam avançar para o
a didatu as a Ca ta processo da certificação das
de a tesão e/ou
respetivas produções de filigrana
U idade p odutiva
a tesa al
O Gabinete do Turismo é
responsável pela receção e devido
encaminhamento (marcação de
Gestão das reservas
visitas e, sempre que possível,
pa a a Rota da
respetivo acompanhamento) das
Filig a a
reservas efetuadas através do site
da Rota da Filig a a

Promover e valorizar a
tradicional arte da filigrana

Promover as áreas balneares
locais

Apoio aos ourives locais

Gestão do p oduto Rota da
Filig a a

abril/ maio

abril/maio

abril/maio

abril/maio

O Gabinete do Turismo promoveu, Promoção da arte da
no Museu do Douro, na Régua, uma filig a a/ Rota da Filig a a
mostra/venda de filigranas, com
Exposição Itinerante
trabalho ao vivo por parte de
O Rosto da Filig a a
representantes das oficinas
no Museu do Douro
parceiras daquele produto turístico

O Gabinete do Turismo encontra-se Promoção da arte da
em permanente contacto com
filig a a/ Rota da Filig a a
diversos espaços de visita no
sentido de poder apresentar a
Contactos com
exposição iti e a te O Rosto da
espaços de visita para
Filig a a e dife e tes espaços de
o acolhimento da
grande afluência de
exposição O Rosto da
visita tes/tu istas – pa a o
s de
Filig a a
junho está agendada uma mostra na
loja do Teleférico de Gaia

O Gabinete do Turismo é o
Divulgação das artes e ofícios
responsável pelas representações
tradicionais
do Município de Gondomar nas
referidas feiras de artesanato,
estabelecendo os contactos com os
artesãos e organizando os
Gestão dos processos
respetivos dossiers de candidatura e
de representação do
toda a logística inerente a essas
Município das Feiras
representações. No período em
de artesanato da Maia
análise foram efetuadas as
e Vila do Conde
candidaturas e recebidas as
confirmações de inscrição nas feiras
de artesanato da Maia e de Vila do
Conde

Participação no
processo de
organização das
Ca i hadas À
Descoberta de
Go do a

No âmbito a Cidade Europeia do
Promoção do Território de
Desporto, o Gabinete do Turismo
Gondomar
participa na organização das
a i hadas A Des o e ta de
Go do a . No pe íodo e a lise
foram organizadas as seguintes
a i hadas: Aldeia de S. Miguel –
Monte Crasto | 9 de abril e Percurso
Mi ei o – S. Ped o da Cova | de
maio

abril/maio

A Loja Interativa de Turismo de
Apoio ao visitante/Promoção
Gondomar, instalada na Casa Branca Turística do Município e da
de Gramido, funciona das 09h30 às Região
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
Gestão da Loja
análise, esteve patente a exposição
Interativa de Turismo
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

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
Monitorização das
fevereiro/ma
de registo de entradas. No período
entradas na Loja
rço
Interativa de Turismo em análise, procuraram
informações na Loja Interativa de
Turismo 1150 pessoas, sendo 30
estrangeiros (de diversas
nacionalidades mas com
predominância de espanhois) e
1120 nacionais

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

abril/maio

5 de Abril

Planeamento de um
calendário de
animação para as
praias fluviais

Em articulação com o Desporto, o Dinamização das praias fluviais
Ambiente, e os Concessionários dos de Gondomar
bares de praia, o Gabinete do
Turismo elaborou um plano de
atividades de animação para as
praias fluviais do Município, a ser
implementado durante toda a época
balnear

O Gabinete do Turismo planeou,
Promoção turística do Município
efetuou marcações e acompanhou
um grupo de 55 pessoas do
p og a a Se io es e
Movi e to , da espo sa ilidade
da Junta de Freguesia de Rio Tinto.
Visita guiada ao
O referido programa contemplou
Município com grupo
visitas à Casa Branca de Gramido,
de Rio Tinto
Clube Naval Infante D. Henrique,
Solar da Bandeirinha (Melres),
Freguesia de Lomba e ao Museu
Mineiro de S. Pedro da Cova

6 de abril

Reunião com o
Operador Turístico
Sailing 360

11 de abril

Participação em ação
de esclarecimento
sobre linhas de
financiamento ao
Turismo

O Operador Turístico Sailing 360
Afirmação do produto turístico
pretende desenvolver um produto
Rota da Filig a a
turístico diferenciador na área do
Turismo náutico, acrescentando ao
uzei os o dou o a visita Rota
da Filig a a
O Gabinete do Turismo esteve
Promoção de competências
representado nesta sessão de
esclarecimento sobre os fundos
comunitários no âmbito do
Programa Portugal 2020, promovida
pela TPNP em Vila Real

8 de abril

Reunião para
determinação do
caderno de
especificação do
processo de
Certificação da
Filigrana

17 de abril

Reunião com
representante da
oficina AC filigranas

19 de abril

20 de abril

27 de abril

27 de abril

Esta reunião teve lugar na Póvoa de Valo ização da Filig a a de
Lanhoso e contou com a
Po tugal
participação de ourives e
representantes do turismo dos
municípios de Gondomar e Póvoa
Lanhoso. O caderno de
especificações tem como objetivo
definir as normas e os trâmites a
que a arte da filigrana terá de
obedecer, para poder ostentar o
título de Filig a a de Po tugal . vai
permitir uma utilização mais
fidedigna e segura da filigrana nas
mais variadas peças, desde a
joalharia ao vestuário, à decoração
e aos mais diversos e originais
artigos.

Reunião para definição de modelo
de participação em feiras
promocionais
Receção, na Loja Interativa de
Receção de grupo do Turismo de um grupo de 52 crianças
p og a a Pe u sos da Escola Básica da Lourinha,
participantes no programa
D'Ou o
Percursos D'Ouro
Receção, na Loja Interativa de
Receção de Grupo do
Turismo de um grupo de 20 jovens e
Centro Social da
adultos do Centro Social da
Paróquia da Foz do
Paróquia da Foz do Sousa
Sousa

Definição de procedimentos

Receção de grupo de 56 pessoas
em visita à Rota da Filigrana. O
Receção de Grupo da
referido grupo foi acolhido na Loja
Universidade Sénior
Interativa de Turismo onde lhe foi
Rainha D. Leonor,
proporcionada uma demonstração
proveniente das
ao vivo e venda de filigranas
Caldas da Rainha

Divulgação Turística do
Município

Divulgação do Município junto
das camadas mais jovens

Divulgação Turística do
Município

Receção, na Loja Interativa de
Divulgação do Município junto
Receção de grupo do Turismo de um grupo de 72 crianças das camadas mais jovens
p og a a Pe u sos da Escola Básica da Lourinha,
participantes no programa
D'Ou o

29 de abril

29 de abril

30 de abril

maio

03-05-2017

16 de maio

17 de maio

Receção, na Loja Interativa de
Divulgação da Rota da Filigrana
Turismo, de um grupo de 20 turistas
Receção de grupo do proveniente de diferentes
operador marítimo- nacionalidades (Canadá, Inglaterra e
Áustrália), do operador Marítimoturístico Scenic
Turístico Scenic
Receção de grupo de 14 senhoras na Divulgação da Rota da Filigrana
Loja Interativa de Turismo, em visita
à Rota da Filigrana. O referido grupo
Receção de grupo em
teve a oportunidade de contactar de
visita à Rota da
perto com a arte da filigrana,
Filigrana
através de demonstrações ao vivo e
aquisição de peças
Receção, na Loja Interativa de
Divulgação da Rota da Filigrana
Turismo, de um grupo de 20
participantes no Congresso de
Professores de Natação, no ambito
Receção de grupo em da CED. Este grupo teve a
oportunidade de conhecer de perto
visita à Rota da
a tradicional arte da filigrana,
Filigrana
através de demonstrações ao vivo
po u a ofi i a pa ei a da Rota
da Filig a a

Apoio técnico à
ExpoGondomar

O Gabinete do Turismo prestou
apoio técnico à realização da
ExpoGondomar, tendo colaborado
em áreas como a definição do
programa de animação, apoio à
montagem e desmontagem do
evento e a organização de um
Meeting para Profissionais de
Turismo do Município

Receção, na Loja Interativa de
Receção de Grupo no
Turismo de um grupo de 52
âmbito do Projeto
crianças, participantes no programa
Pe u sos D'Ou o
Percursos D'Ouro
Receção, na Loja Interativa de
Receção de Grupo no
Turismo de um grupo de 50
âmbito do Projeto
crianças, participantes no programa
Pe u sos D'Ou o
Percursos D'Ouro
Reunião de ração da época balnear
2017, que, para as praias de
Gondomar, decorre de 15 de junho
Reunião Capitania
a 15 de setembro (Portaria
173/2017, de 26 de maio)

Cooperação interna

Divulgação do Município junto
das camadas mais jovens

Divulgação do Município junto
das camadas mais jovens

Promover boas práticas nas
áreas identificadas como praias
de banhos do Município de
Gondomar

17 de maio

19 e 20 de
maio

20 de maio

21 de maio

22 de maio

23 de maio

Esta reunião teve como objetivo
fazer a avaliação das primeiras
iniciativas e definir procedimentos
futuros
Nesta ação de promoção, o
Município esteve representado com
Ação de promoção de o p oduto tu ísti o Rota da
Gondomar no Porto Filig a a at av s da p ese ça de
Welcome Center
parceiros do projeto, com
demonstrações ao vivo e venda de
filigranas
A Rota da Filigrana integrou o
programa do Convívio Anual dos
Antigos Militares do Agrupamento
do Serviço de Material de Angola
(ASMA) e do Batalhão Manutenção
de Material (BMM), ex-militares que
serviram Portugal na ex-colónia
Acolhimento de grupo Angola. O programa iniciou-se na
Casa Branca de Gramido com a
de antigos militares
presença de uma artesã a trabalhar
em visita à Rota da
ao vivo, prosseguindo para a visita a
Filigrana
uma oficina tradicional de filigrana
para uma explicação sobre o
processo produtivo e findou com
um almoço convívio em Fânzeres
Participação na
reunião da comissão
organizadora da CED

Monitorização de resultados e
planeamento

Promoção turística de
Gondomar

Divulgação Turística de
Gondomar

Realizada no âmbito da CED 2017, Promoção do território e a
esta caminhada promoveu o
prática de atividade física
Realização da
conhecimento do território de São
Ca i hada Pe u so
Pedro da Cova, percorrendo este
Mi ei o – S. Ped o da
antigo couto mineiro e contou com
Cova
460 participantes
Receção, na Loja Interativa de
Receção de Grupo no
Turismo de um grupo de 46 crianças
âmbito do Projeto
participantes no programa
Pe u sos D'Ou o
Percursos D'Ouro
O Gabinete do Turismo colaborou
na organização do programa de
filmagens e acompanhou os
Acompanhamento de
jornalista durante o trabalho
reportagem da TV
realizado em Gondomar e que será
Brasil
transmitido na TV Brasil em
setembro de 2017

Divulgação do Município junto
das camadas mais jovens

Divulgação Turística de
Gondomar

24 de maio

24 de maio

26 de maio

29 de maio

30 de maio

31 de maio

Reunião com os
concessionários dos
bares das praias
fluviais do Município

Participação em
reunião preparatória
da Época Balnear
2017, na Agência
Portuguesa do
Ambiente

Reunião preparatória da Época
Promoção de um serviço de
Balnear 2017, com os
qualidade
concessionários dos bares que
fazem o apoio às praias do
Município, no sentido de garantir
ue a sua fu ção o o apoio de
p aia seja devida e te assegu ada
durante toda a época balnear
Esta reunião realiza-se todos os
Promoção boas práticas nas
anos e tem como objetivo fazer o
praias
balanço da época balnear anterior e
preparar a época balnear do ano em
curso, nomeadamente no que
concerne à uniformização de
procedimentos de boas práticas nas
praias

No âmbito da ExpoGondomar 2017, Promover o conhecimento e a
o Gabinete do Turismo promoveu
partilha de experiências entre os
um encontro de operadores
operadores turísticos locais
Organização do 1º
Turísticos locais, possibilitando o
Meeting de
conhecimento mutuo e a partilha de
Profissionais de
experiências, visando a criação de
Turismo de Gondomar
novos produtos compósitos e
diferenciadores

Reunião com
representante da
Associação Liga Dura

Esta reunião teve o propósito de
Promoção de boas práticas nas
definição de responsabilidades com praias
a contratação de nadadores
salvadores para a praia de Melres e
a gestão do bar daquela praia, assim
como a estruturação de um plano
de animação para o Verão

Receção, na Loja Interativa de
Divulgação do Município junto
Turismo de um grupo de 22 crianças das camadas mais jovens
Receção de grupo do
da Es ola B si a Boavista – Rio
p og a a Pe u sos
Tinto, participantes no programa
D'Ou o
Percursos D'Ouro
A LIT recebeu um grupo de 50
Promoção Turística de
Receção de Grupo da
pessoas provenientes de Águeda em Gondomar
Associação Mãos D'
visita à Rota da Filigrana
Ouro

