DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÃO
JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/ 2017
UNIDADE ORGÂNICA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

DESCRIÇÃO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

1 PROCESSO DISCIPLINAR CONCLUÍDO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ELABORAÇÃO DE PARECERES E
INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO

61 PARECERES E INFORMAÇÕES

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ENVIO DE CONTRATO PARA FISCALIZAÇÃO
PRÉVIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

3 CONTRATOS

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ACOMPANHAMENTO DE ESCRITURAS

9 ESCRITURAS

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ELABORAÇÃO DE CONTRATOS

1 PROCESSO DISCIPLINAR EM CURSO

37 CONTRATOS DE EMPREITADA
8 CONTRATOS DE FORNECIMENTO
3 CONTRATOS DE AVENÇA
8 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11 CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

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
PAGAMENTOS EM PRESTAÇÃO A
DECORRRER
PEDIDOS DE PAGAMENTO DA COIMA EM
PRESTAÇÕES, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS
DE CONTRA-ORDENAÇÃO

307 PROCESSOS CONTRA-ORDENAÇÃO

GABINETE DE CONTENCIOSO

AUTOS DE INQUIRIÇÃO

139 TESTEMUNHAS NOTIFICADAS E INQUIRIDAS

GABINETE DE CONTENCIOSO

REMESSA AO TRIBUNAL JUDICIAL DE
GONDOMAR, PARA RECURSO E EXECUÇÕES

7 PROCESSOS

GABINETE DE CONTENCIOSO

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

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

A Coordenadora Técnica,
ALBERTA MARIA SOUSA Assinado de forma digital por
ALBERTA MARIA SOUSA
MARTINS DE ALMEIDA MARTINS DE ALMEIDA PIMENTEL
(Alberta Pimentel)
Dados: 2017.11.14 11:55:50 Z
PIMENTEL

8.677,50€ (OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE
EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS)
183 OFÍCIOS/MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO

661 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

152 PROPOSTAS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

17 PROCESSOS
3 PEDIDOS DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES
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CROAG
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE OU SERVIÇO
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Junho, Julho , Agosto e Setembro2017

Profilaxia da raiva

Profilaxia da raiva

810 animais vacinados

Junho, Julho , Agosto e Setembro 2017

Identificação animal

Identificação animal

233 animais identificados

Solicitações de serviço

37 pedidos para recolhas
domiciliarias de animais e 221
reclamações de insalubridade , maus
tratos ou de vadiagem

1

Junho, Julho, Agosto e Setembro 2017

Pedidos/Reclamações

Junho, Julho , Agosto e Setembro 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

Junho, Julho , Agosto e Setembro 2017

Entradas de animais no
CROAG

Junho, Julho , Agosto e Setembro 2017

Saidas de animais do
CROAG

Junho, Julho , Agosto e Setembro 2017

Vistoria a CAMV

Entradas de animais no
CROAG

Deram saida do CROAG 233 animais,
93 por adopção, 18 por devolução ao
Saidas de animais do CROAG
detentor,4 de morte natural e 118 por
occisão.
Vistorias ao abrigo do DL
184/2009

A Médica Veterinária Municipal

VERA
CRISTINA
PIRES
RAMALHO

2

Deram entrada 233 animais vivos ( 85
capturados na via publica, 3 entregues
para sequestro por mordida, 115
entregues com solicitação de occisão
por motivos justificados e 30
entregues de boa saude) e 73
cadaveres

Assinado de forma digital por
VERA CRISTINA PIRES RAMALHO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Autenticação do Cidadão,
sn=PIRES RAMALHO,
givenName=VERA CRISTINA,
serialNumber=BI062190881,
cn=VERA CRISTINA PIRES
RAMALHO
Dados: 2017.11.16 11:14:41 Z

Foram vistoriados 2 CAMV

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

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01.06.2017 a 31.10.2017

Ajuste Direto Simplificado

Consulta de
mercado/elaboração de
requisição

Foram elaboradas 1308 requisições.

01.06.2017 a 31.10.2017

Ajuste Direto

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 54 processos de
ajuste direto.

01.06.2017 a 31.10.2017

Concurso Público

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 5 processos de
concurso público.

A Chefe de Divisão
DEOLINDA
MANUELA
MADUREIRA
FERREIRA E
SILVA

Assinado de forma digital por DEOLINDA
MANUELA MADUREIRA FERREIRA E SILVA
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 - TECNICA
SUPERIOR, email=manuela.silva@cmgondomar.pt, sn=MADUREIRA FERREIRA E
SILVA, givenName=DEOLINDA MANUELA,
cn=DEOLINDA MANUELA MADUREIRA
FERREIRA E SILVA
Dados: 2017.11.13 11:56:04 Z

………………………………………
Dra. Manuela Silva

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Relatório de Atividades - jun, jul, ago, set e out de 2017
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

ATENDIMENTO E ENTRADA DE
EXPEDIENTE

BREVE DESCRIÇÃO
Registos de entrada de expediente

2.483

Requisições de Serviço_Ambiente

1.230

Requisições de lixo insólito

2.943

Requisições de águas negras
Requisições Ecofone

OFICIOS E NOTIFICAÇÕES
EMITIDOS

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

389
7.997

Ofícios

381

Notificaçõe de limpeza de terreno

76

Notificações insalubridade

2

Notificações remoção de viaturas

223

1

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 e alage s E opo tos:
.
kg; IPSS: .
kg; Co
io e Se viços:
60.998 kg; outras RS: 3.620 kg );
Serviço Municipal de Gestão
•
.
kg de papel/ a t o E opo tos:
.
kg; IPSS: .
kg; Co
io e
de Residuos Urbanos
Serviços:187.467 kg; outras RS:2.560 kg );
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
• .
.
kg de vid o E opo tos:
.
kg; IPSS: .
; Co
io e Se viços:
.
kg; outras RS:1.140 kg);
• .
kg de pl sti os Co
io e Se viços ; out as RS: kg .
• .
Kg de Resíduos de E uipa e tos El t i os e Elet ó i os REEE's ; •
kg de
esferovite; 1.460 kg de metais; 0 kg de pilhas.; 0 kg tinteiros e toner's.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
•
.
kg de o g i os;
.
kg de ve des Ce it ios:
.
kg; Out os:
.
kg).
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
Serviço Municipal de Gestão
tampinhas; 15.980 kg de metais;1.040 kg de esferovite; 80 kg. de pilhas; 1.040 Kg de
de Residuos Urbanos
lâmpadas; 34.720 Kg de REEE; 700 kg de tinteiros.
(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:3.500 l de óleos de motores; EGI - Oleos Alimentares
Usados:3.908 kg (sem contabizar outubro ); Recicla Portugal, SA: 6.800 kg de pneus.

Recolha total de 11.034.400 kg de resíduos, dos
quais: 25.593.640 kg para valorização energética;
2.078.350 kg para reciclagem e 1.617.560 kg para
valorização orgânica.

Reciclagem e valorização de um total de 1.379.530 kg
de resíduos, provenientes da disponibilização de
caixas aos municipis.

2

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Participação nas reuniões mensais do Grupo Técnico LIPOR/ Câmaras Municipais

Serviço Municipal de Gestão
de Residuos Urbanos - Setor
de Gestão de Resíduos e
Serviços

Operacionalização do Plano de Ação do Município de Gondomar (PAPERSU), no âmbito do
PERSU 2020

Foi efetuado o corte de vegetação infestante e limpeza em 47 terrenos Municipais
(Baguim - 1; Covelo - 2, Fânzeres - 3; Foz do Sousa - 6; Jovim - 1; Rio Tinto - 7; S. Cosme 9; S. Pedro da Cova - 8,Valbom - 10).

Gestão e manutenção de
terrenos e espaços do
dominio publico e privado do Limpeza praias da Lomba, Moreira, Melres, Esposade, Zebreiros e Rbeira de Abade
Municipio
Limpeza dos espaços públicos e apoio a eventos no Largo e anfiteatro do Souto, Pavilhão
Multiusos, Parque Castanheiros e Polis, e cedência de baldes de recolha seletiva de
resíduos, no âmbito dos vários eventos ali realizados.

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.
• Participação no Grupo de Trabalho sobre a
Recolha Paralela - Desvio de Materiais.
• Apresentação das propostas e projetos para o
aumento da RS e cumprimento das metas do
PAPERSU no ano de 2018.
• Pla ea e to e i ple e taç o do p ojeto de de
recolha seletiva ECO SHOP, a projeto piloto a
incrementar nas Escolas e IPSS.
• I ple e taç o da Platafo a Mo ito izaç o
Recolha DATACENTER (ferramenta de gestão da RS
Pap Não Residencial e Ecopontos)
• Ades o de
ovos esta ele i e tos o
ito
da AÇÃO 6: Incremento da recolha seletiva porta-aporta não residencial (comércio e serviços);
• Realizaç o de t a alhos p epa ató ios o vista
implementação dda recolha seletiva de verdes.
Intervenção numa área aproximada de 53.000 m2.
Manutenção do bom estado de salubridade e
prevenção do risco de incêndio nos terrenos
municipais.
Manutenção do bom estado de limpeza e
salubridade dos espaços públicos/ triagem de
residuos/ recolha seletiva.

3

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Remoção de Lixeiras

Recolha de águas residuais
domésticas

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Limpeza de 3 Lixeiras: Rio Tinto (1); S. Cosme (1); Valbom (1).

Manter a limpeza e salubridade dos espaços e
terrenos do domínio público e privado do Município
(Remoção de resíduos de construção e demolição
(RCD), "monstros", e triagem de resíduos urbanos,
com deposição em destinos adequados/licenciados)

Executaram-se 419 pedidos de recolha, com viatura cisterna, dos quais 208 foram
requisitados por entidades (escolas e IPSS).

Esvaziamento de fossas séticas de redes prediais,
num total de 591 cargas, 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 72 novos registo; foram efetuadas 223 notificações aos proprietários e
detentores de encargos das viaturas. Removeram-se 15 veículos abandonados para o
Parque Municipal e registaram-se 78 regularizações de processos.

Diminuição do número de veículos abandonados na
via pública

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

Manutenção do bom estado de salubridade e
prevenção do risco de incêndio de taludes e terrenos
do dominio privado das autarquias.

Outros Serviços

Sensibilização para a adoção de boas práticas de
Colocação de 14 placas de sensibilização/proibição de deposição de resíduos: S. Cosme; 5 deposição de resíduos. Melhorar a qualidade e a
segurança do sistema de recolha de resíduos
estruturas metálicas de segurança para contentores; 1 plataforma de nivelamento.
urbanos.
CH Areias - Rio Tinto; CH Monte Crasto - Giesta Limpeza de habitações sociais e Transporte de mobiliário doado à Ação Social
Valbom, Outros CH.

4

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

GABINETE DE RUÍDO
Relatório de Atividades - jun, jul, ago, set e out de 2017
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/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

69
31

GABINETE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DA NATUREZA
Relatório de Atividades - jun, jul, ago, set e out de 2017
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO
Plano de Educação Ambiental
da Quinta do Passal

P og a a Fa ílias CEA –
Quinta do Passal

Exposições

BREVE DESCRIÇÃO
Atividades

A

ie te Iti e a te

Visitas de escolas ao CEA

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Participantes: 348 pessoas
Participantes: 548 pessoas

Atividades direcionadas para pais e filhos (musica para papás e bébés, Teatro "O Caracol
que descobriu a importância da Lentidão"; "Á descoberta dos animais da Quinta"; Dia da
alimentação saudável "A Rita e a floresta Legumes"; Curso compostagem caseira; Curso de Participantes: 1339 pessoas
Agricultura Biológica; Atelier Instrumentos musicais; Concerto Pzzim com Pequenos
Cantores da Maia.
Exposição temporária "Mar de Plástico"

Participantes: 134 visitantes

5

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Eventos no CEA - Cedência de
AVC - Artur Valente da Costa com o "Wine Spirits & Friends", dia 12 de Junho.
Espaços da Quinta do Passal

Participantes: 800 pessoas

Comemoração dos dias
Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas para escolas, famílias e público em geral na
mundial da Criança e do
Participantes: 1000 participantes
Ambiente, de 3 junho a 10 de Quinta do Passal
junho
Concerto "Embaixadores da
Água"

No âmbito das colónias "Mensageiros da Água", realizou-se um concerto final no
Auditório Municipal de Gondomar, no dia 9 de Julho.

Participantes: 170 participantes

Colónias de Verão 2017

Ocupação de tempos livres que decorreu de 26 de junho a a 28 de julho 2017

Participantes: 74 participantes

O Ambiente vai às praias

Ofi i as de edu aç o a ie tal – jogos e expe i ias ie tífi as, pa a ia ças e t e os
e 14 anos que frequentam as nossas praias, que decorreu de 10 de julho a 28 de agosto
2017

Participantes: 70 pessoas

Aniversário do CEA

Inauguração do Centro de Aprendizagem e Reabilitação Comportamental Canina de
Gondomar e do Circuito de Arborismo

Participantes: 170 pessoas

Gondomar a Pedalar

Reserva gratuita de bicicletas urbanas para maiores de 14 anos.

Participantes: 111 utilizadores

P ojeto Ho ta po ta

Manutenção das hortas biológicas por parte dos utilizadores

Participantes: 223 utilizadores

N.º Total de Visitantes CEA

CEA

Participantes: 7233 participantes

Gondomar, 17 de novembro 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: 2017.11.17 10:05:07 Z
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DIVISÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO / junho, julho, agosto, setembro e outubro 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; jardins da Praça Manuel Guedes, jardins da envolvente à Biblioteca e Auditório Municipal,
Multiusos, Parque Tecnológico, Tribunal, Casa da Juventude, em Gondomar (S. Cosme); jardim da
Rotunda da Avenida 25 de Abril, da Rotunda do Ciclista Paulo Ferreira, da Rotunda do Rotary, da
Rotunda da Estrada D. Miguel (IC29), e da Rot da Avenida Nelson Mandela, em Gondomar (S. Cosme);
jardins do Pavilhão Municipal de Jovim, do Pavilhão Municipal de Rio Tinto, do Pavilhão Municipal de
Baguim do Monte, do Pavilhão Municipal de S. Pedro da Cova, e do Pavilhão Municipal do Ramalho,
em S. Pedro da Cova; jardins das Piscinas Municipais de Fânzeres, das Medas e de Gondomar (S.
Cosme); corte de relvado da Associação Desportiva de S. Pedro da Cova. Limpeza e corte de
vegetação: do logradouro da EB 2,3 de Baguim do Monte, da EB 2,3 de Rio Tinto, da EB 2,3 da
Campainha, em Rio Tinto, da EB 2,3 de Fânzeres, da EB 2,3 de S. Pedro da Cova, da EB 2,3 de Jovim,
da EB 2,3 de Valbom e da EB 2,3 das Medas; dos espaços comuns da Horta Social da Foz do Sousa, da
Horta Comunitária de Teixeira Lopes, em Valbom, e da Horta de Sevilhães, em Rio Tinto.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Manutenção do bom estado de conservação dos
espaços intervencionados.

limpeza e corte de vegetação dos espaços verdes das escolas básicas 2,3's: de Baguim, de Fânzeres,
de Gondomar, de Medas, de S. Pedro da Cova, de Valbom, de Rio Tinto e Rio Tinto nº2.
Ajardinamento: Rot da EN15 com Rua D. António castro Meireles, em Baguim do Monte; Rot da Rua
25 de Abril, em Gondomar (S. Cosme); canteiro da Av Clube dos Caçadores (entrada Quinta das
Reenquadramento paisagístico de espaços verdes.
Luzes), em Foz do Sousa; canteiro da Rua Engº Duarte Pacheco, em Valbom; canteiros edifício
"Programa Escolhas" no Bairro Mineiro em S. Pedro da Cova; e canteiros da sede do Rancho Folclórico
de Gens.
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. Abate de exemplares arbóreos em risco.
aproximada de 0,8ha.
1

ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Gestão do Horto Municipal

Multiplicação de plantas por estacaria;
Envasamento de plantas;
Manutenção de vasos ornamentais.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Produção própria de plantas para a renovação e
construção de espaços verdes. Redução dos custos
com aquisição de plantas.

Ajardinamento canteiro junto à Rot de Cabanas, em Fânzeres

Reenquadramento paisagístico de espaços verdes.

BREVE DESCRIÇÃO

Manutenção e reparação ddos sistemas de rega dos jardins da Rotunda das Piscinas, em Rio Tinto e
da Rotunda de Cabanas, em Fânzeres, e dos jardins do Parque de Estacionamento de Baguim do
Gestão e manutenção dos
espaços verdes envolventes à Monte.
linha do Metro
Corte de relva e manutenção dos canteiros, com limpeza de infestantes, nas zonas da Levada, da Rot.
de Rio Tinto, da Lourinha, das Perlinhas, da Campainha, da Rot. de Baguim do Monte, da Carreira, da
Venda Nova e da Rot. de Fânzeres.

Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
rega;
Redução dos consumos de água.
Manutenção do bom estado de conservação e
aspeto das áreas adjacentes à linha do Metro, numa
área aproximada a 10ha.

Abate de árvores: na EB 1 de S. Caetano nº2, e na EB1 de Cabanas, em Rio Tinto; na EB1 do Taralhão,
em Gondomar (S. Cosme); na EB 2,3 de S. Pedro da Cova; na EB 1 de Pinheiro D'Além, em Valbom; no Controlo de árvores em risco.
Pavilhão da Foz do Sousa.
Manutenção do Património
Arbóreo

Gestão e Manutenção dos
espaços verdes do POLIS

Poda de árvores: nas escolas EB 2,3 de Jovim, de Valbom e de S. Pedro da Cova; na sede do
Agrupamento de escolas de Valbom e de Gondomar; na EB1 de S. Caetano nº 2; no Centro de
Diagnóstico Pneumológico de Gondomar; na Av. Oliveira Martins, na Av. D. João de França e no
Multisusos, em Gondomar (S. Cosme); na Travessa dos Malmequeres, em Rio Tinto.

Manutenção do património arbóreo.

Manutenção e corte de relvados e prados, remoção de infestantes nos canteiros em Ribeira de
Abade, Aromáticas, Lavandeira, Gramido, Casa Branca e Quinta do Passal.

Manutenção do bom estado de conservação e
aspeto das áreas verdes adjacentes ao passadiço e ao
rio Douro, numa área aproximada a 16,6ha.

remodelação de canteiros no Jardim das Aromáticas

Reposição de exemplares em falta; melhoria do
aspecto ornamental do espaço ajardinamdo;
enquadramento paisagístico.

Deteção e reparação de várias fugas de água nos sistemas de abastecimento de água às Hortas
Comunitárias da Quinta do Passal.
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, em Ribeira de
Abade e nas Aromáticas.
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.

2

ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Empréstimo de vasos
ornamentais

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Cedência, a titulo de empréstimo, de 1358 vasos ornamentais para a decoração/ornamentação de
eventos em espaços e instituições do Município.

Embelezamento de eventos diversos.

Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários do Largo do Souto e do
Largo da Feira, em Gondomar (S. Cosme).

Manutenção da operacionalidade dos sanitários
públicos;
Redução dos consumos de água.

Instalação de pontos de fornecimento de água: na Avenida do Rio Tinto, em Rio Tinto, para as Festas
de S. Bento das Peras; e no largo da Feira de Gondomar (S. Cosme) para apoio aos vendedores das
Festas do Concelho; e no Parque do Multiusos, para apoio aos vendedores da Feira Semanal de
Gondomar (S. Cosme).

Dotação de águas aos Vendedores ambulantes.

Manutenção e reparação de
Manutenções/reparações nos sistemas de rega dos jardins: da Rua D. Oliveira Lobo e das Piscinas
sistemas de rega /
Municipais, em Fânzeres; do campo desportivo de Rio Tinto; da Praceta Carlos Amaral e da Rua
abastecimento de água
Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
Tristão Vaz Teixeira, em Rio Tinto; da Praça do Cidadão, da Rot da Avenida 25 de Abril, da Rua cosme
rega;
Ferreira de Castro c/ a Av Fernando Pessoa, da Avenida Oliveira Martins, da Praça da República e do
Redução dos consumos de água.
Largo Santo António, da Praça Manuel Guedes, em Gondomar (S. Cosme); das Piscinas Municipais de
Gondomar (S. Cosme); Parque da Cal, em Gondomar (S. Cosme)
Instalação de sistema de rega na Rot da EN15 com Rua Dom António Castro Meireles, em Baguim do
Monte; remodelação de sistema de rega do Auditório Municipal, e do Largo de Santo André, em
Gondomar (S. Cosme).

Dotação de infraestruturas para enquadramento
paisagístico de espaços públicos.

O responsável

FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA CASTRO SANTOS
2017.11.16 18:48:52 Z
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

Realização e envio de relatório de atividades referente aos meses
Prestação de contas.
de abril e maio (2017).

Jun

Relatório de atividades

Jun/Jul/Ago/Set

Reuniões de trabalho com vista à planificação de agenda do GG, do
Planificação do terceiro trimestre
terceiro trimeste de 2017. Acompanhamento, apreciação, avaliação e
de 2017, para o Gondomar
organização de solicitações recepcionadas, mobilizar ideias e enrgias,
GoldPark
para coordenar actividades, com vista ao sucesso das mesmas.

Dinamização do GG.

Jun/Jul/Ago/Set

Carregar com informação de
empresas a plataforma do
empresário.

Colocar informação na plataforma, sobre as empresas e empresários
que recorrem à Autarquia.

Promoção e divulgação das empresas
sediadas no Concelho.

Jun

Expo Gondomar

Coordenação e acompanhamento das desmontagens. Apoio logístico.
Procedimentos administrativos para aquisição de inquérito de satisfação
Avaliação final
e posterior envio do mesmo, às empresas expositoras na Expo
Gondomar 2017.

Jun/Jul

INCM

Analise e conversações técnicas com a INCM (continuação)

21-jul

INCM

Assinatura de protocolo de cedência de instalações do Gondomar
Modernização da Contrastaria
GoldPark.

Jun/Jul/Ago/Set

Preparação dos espaços de
Incubação.

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

Jun

Proposta

Elaboração de proposta, com itens informativos abrangentes, descritivos
Criação de site
de serviços

Dinamização do G.G.

Jun/Jul/Ago/Set

Incubação

Apreciação e acompanhamento de candidaturas de Incubação física e
virtual e aluguer de espaços. Redação de contratos e acompanhamento
de processos das empresas incubadas e espaço comercial. Diligências
para estipular e gerir valores a cobrar às empresas incubadas,
Captar/fixar investimento em
relativamente à prestação de serviços.Diligências e procedimentos para Gondomar
a abertura de concurso público para a Incubação física e virtual.
Reuniões com os incubados no Centro de Incubação e Aceleração do
Gondomar GoldPark.

Jun/Jul

RERAE

Divulgação do alargamento de prazo para a regularização das atividades Divulgação e informação aos
económicas.
empresários

Jun/Jul/Ago/Set

RERAE

Análise, avaliação das questões dos empresários, apoio e instrução dos
Regularização de um conjunto de
processos/requerimentos, com o objetivo de passara Certidão de
unidades produtivas do Concelho
Interesse Público Municipal.

Jun/Jul/Ago/Set

Funcionalidade do serviço

Procedimentos administrativos vários internos, mobilizando diversos
serviços: informação relativa a assiduidade de funcionários aos RH.
Garantir o bom funcionamento do
Resposta a solicitações de agendamentos para iniciativas no GG.
Gondomar GoldPark
Resposta a pedidos de material. Agendamento de reuniões/audiências.
Atualização de bases de dados existentes.

Jun/Jul/Ago/Set

Manutenção do edifício

Diligências efetuadas para a manutenção e resolução de problemas no
Garantir o bom funcionamento do
GG. Acompanhamento do pessoal de manutenção nas diversas áreas a
Gondomar GoldPark
intervir.

Jun/Jul/Ago/Set

Acompanhamento de visitas às
instalações do GG.

Acompanhamento de visitas de potenciais interessados para
conhecimento e divulgação das instalações.

Jun/Jul/Ago/Set

Realização de audiências

Atendimento e direcionamento para outras ações, desenvolvidas no GG, Prestar esclarecimentos e orientação
nomedamente, apoio no plano de negócios, apoio no projeto/ideia.
aos munícipes/empreendedores

Jun/Jul/Ago/Set

Eventos

Preparação de auditório e salas de formação para a realização de Garantir o bom funcionamento do
Gondomar GoldPark
diversos eventos realizados no GG.

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.

Jun/Jul/Ago/Set

Criar novos postos de trabalho e abrir
ao mercado a empersa

Dar satisfações às questões e
solicitações e 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.
Análise e apoio logístico para a
criação de emprego e expansão de
negócios.

Jun/Jul/Ago/Set

Procuras imobiliárias

Tratamento de solicitações imobiliárias, para resposta a questões de
empresários/empreendedores e tratamento 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.

Jun/Jul/Ago/Set

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.

Jun/Jul/Ago/Set

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.

Jun/Jul/Ago/Set

CEI

Apoio e orientação de trabalho à trabalhadora do Contrato de
Emprego-Inserção

Promover a empregabilidade de
pessoas em situação de
desemprego.

Jun/Jul/Ago/Set

Incubação

Acompanhamento das empresas incubadas.

Prestação de serviços de
incubação.

Ago/Set

Porto Jóia

Apoio logístico e administrativo no sentido de divulgação e
dinamismo do Centro de Incubação e Aceleração de Gondomar e Criação de rede comercial
das empresas incubadas e presentes no certame.

Jun/Jul/Ago/Set

Elaboração de procedimentos para aquisição de material.
Obras de adequabilidade do
Acompanhamento e apoio durante o processo de realização de
Gondomar GoldPark - Cowork
obras de adequabilidade no edifício Gondomar GoldPark.

Adequar o edifício GG para um
melhor funcionamento

06-set

Recepção da Miss Portuguesa
Acolhimento das Misses eleitas e divulgação da eleição Miss
2017 na Casa Branca de
Portuguesa 2018 e 2018, em Gondomar.
Gramido

Promover o Município de
Gondomar

20-set

Set

Apoio ao Workshop "Como
liderar em emperesas"

Apoio logístico e de divulgação para organização do workshop,
em parceria com a ANJE.

Reuniões internas de trabalho -Redesenho do projeto da Campanha de Natal. Definição e
Campanha de Natal
reformulação do regulamento, calendarização da ação.

O exercício consciente da
liderança e o seu impacto na
equipa, são essenciais para
alcançar e superar os objectivos
definidos.
Revitalizar o comércio do
Concelho, mobilizando os
comerciantes e estimulando
hábitos de consumo locais,
fidelizar o público e criar novos
laços entre empresas e cliente,
contribuir para a dinamização e
prosperidade do tecido
empresarial do Concelho

Desenvolvimento Social

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

BREVE DESCRIÇÃO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Processos em acompanhamento

Número de processos: 214

Atendimento social

Atendimentos: 1279

Visitas Domiciliárias

Número de visitas domiciliárias: 289

Deslocações e Acompanhamentos

Número de deslocações e acompanhamentos: 32

Articulações / Diligências
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

Número de articulações: 985

Realização de informações sociais, processuais e internas:

Número de Informações : 107

Triagens

Consultas de Psicologia

Consultas Psicológicas

Relatórios de Intervenção Psicológica

Banco de Recursos

número de familias apoiada: 22
Reunião Equipa /coordenação /divisão

Reuniões

Reuniões com outras entidades
Reuniões do NLI

Relatório de Atividades entre 01 de
junho de 2017 e 31 de outubro de
2017/ Divisão de Desenvolvimento
Social / Programa +Família

Ação de Intervenção Comunitária

"Vamos à Praia" com os munícipes do C.H Monte, Bairro Mineiro

Ação de Sensibilização -

Literacia Financeira

Ação de Sensibilização -

Valorização Pessoal

Ações de Prevenção Seletiva

Ação de formação sobre a sexualidade destinada aos alunos da Escola Profissional de Gondomar

Ações de Prevenção Seletiva

Um dia na Quinta das Freiras

Ação de Formação

Formação de Violência Doméstica para profissionais realizada pela entidade "Forminho"

Ação de Formação

Curso de Intervenção Psicológica em situações de catástrofe, 23.ª edição

Ação de Formação

Participação do Fórum de Empreendedorismo Social

Número de triagens: 60

Número de consultas: 119

Número de relatórios efetuados: 5

Aticulações / Deslocações para avaliação: 65

Presença em reuniões: 20
Presença em reuniões: 49
Presença em Reuniões: 7
7h
Participantes: 66
Sessões: 2
Participantes: 61
Horas: 5h
Participantes: 31
Técnicos : 1
3 sessões
Participantes: 55
1 sessão
Paricipantes: 25
Horas: 12h
Horas: 7
Técnico: 1
Horas: 7h

Ação de Formação

Formação de Gestão do Voluntariado (certificado)

Atendimento Social Descentralizado

Atendimento Social (Alto concelho)

Hora:s 12
Técnico: 1

Processos instruídos: 4
número de C.H.: 26

Intervenção nos Espaços +Família

Atendimentos: 579
Apoio e acompanhamento de munícipes no Dia Metropolitano dos Avós

3 técnicos

Apoio Psicossocial às vítima de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Ansião

5 técnicos

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

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,

Número de registos: 1213

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

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 Número de triagens efetuadas - 482
recursos/Instituições da Rede Social do Município.

Triagens

Atendimentos sociais

Instrução de processos sociais
De 1 de junho a 31 de outubro de
2017/Desenvolvimento
Social/Programa Social +

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
Número de atendimentos sociais - 354
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.
Avaliação da situação socio-economica e abertura de processo social à luz do
Número de processos instruídos - 257
Regulamento.

Cessação de processos

Cessação de processos no âmbito do Eixo + Alimentação.

Número de processos cessados - 11

Comissão de Avaliação

Discussão e avaliação de processos sociais, conforme parecer técnico.

Número de reuniões realizadas - 5

Reuniões de equipa

Participação em reuniões de equipa ao nível técnico e administrativo.

Número de reuniões realizadas - 10

Reuniões da DSS

Participação em reuniões de coordenação de Gabinetes e de colaboradores da Divisão de
Número de reuniões realizadas - 2
Desenvolvimento Social.

Receção, avaliação e saída dos resultados das candidaturas no âmbito do +Habitação 1º Fase

Candidaturas deferidas:318; Candidaturas inválidas:19; candidaturas indeferidas: 5

Fundos de Emergência

deferidos: 25

Colaboração na entrega de vales no âmbito do eixo + Alimentação

Toda a Equipa

Participação no programa " + Cuidar " da Rede Social
Participação na Mega Aula Programa Idade Ativa
Participação no Fórum Empreendedorismo Social
Participação no Inovar 2.0

2 técnicos
2 técnicos + 1 administrativo
2 técnicos
Toda a Equipa

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: wDMI – distribuição de material informático; ADIRT – Associação para o
Desenvolvimento Integrado de Rio Tinto; 3. Ratificação do Parecer emitido à candidatura
AMUT’Cuidando decorrente do Aviso n.º POISE-30-2017-01 – Capacitação para a
Inclusão, apresentado pela AMUT – Associação Mutualista de Gondomar; 4.
Apresentação da candidatura “Gondomar Cria#Atividade”, Abordagens integradas para a
inclusão ativa - Aviso Norte-34-2016-25; 5. Levantamento no âmbito das Pessoas com
Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.
perturbações ao nível da Saúde Mental ou Processos Demenciais – principais ilações da
reunião de 11 de maio, com representantes da Câmara Municipal de Gondomar, da
Segurança Social, do ACES de Gondomar, o Sr. Delegado de Saúde Pública, o Sr.
Procurador do Ministério Público e ainda representantes das Forças de Segurança com
intervenção no Município; 6. Outros assuntos de interesse - Equipas de Protocolos no
âmbito do Rendimento Social de Inserção.

Participação na Reunião do Conselho da Comunidade do ACES de Gondomar
Reunião com o Sr. Óscar Bessa Presidente da Direção da Associação de Reformados da Freguesia de Medas
Reunião da Equipa de Trabalho do + CUIDAR para operacionalização do Programa Psicoeducativo para Cuidadores Idosos
Reunião com as instituições locais/promotoras das equipas RSI do Município de Gondomar e o Centro Distrital do Porto, I.S.S., I.P., nas
Reunião com a Empresa "Atelier da Memória"
Reunião do Grupo Operativo das Plataformas Supraconcelhia do Grande Porto
Participação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de
Participação/ Colaboração na Festa da Reabertura do Pavilhão de Fânzeres e na Festa de Encerramento do Ano Letivo do Idade D'Ouro Ativa
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise e aprovação da proposta de Parecer a emitir à Muralha de Esperança –
Associação, para efeitos de requisição de estatuto de IPSS junto do Instituto da Segurança
Social, IP;
3. Análise e aprovação da proposta de Parecer a emitir à Fundação Nuno Silveira para
dinamização da resposta social de CAO – Centro de Atividades Ocupacionais, na freguesia
Assessoria na reunião de NE do CLAS'G
de Rio Tinto;
4. Principais ilações sobre a reunião ordinária da Plataforma Supraconcelhia do Grande
Porto decorrida a 27 de junho do corrente, e subordinada à temática da Saúde Mental;
5. Outros assuntos de interesse.

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 2
Presença na sessão - 2
Presença na sessão - 2
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 2
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 3

Participação/ Colaboração na iniciativa “Gondomar a Inovar 2.0” - Desafios de Inovação
Participação/ Colaboração na iniciativa “Gondomar a Inovar 2.0” - Fórum Em Empreendedorismo Social
Participação/ Colaboração na iniciativa “Gondomar a Inovar 2.0” - Roteiro de Empreendedorismo Social - Cascais

Presença na sessão - 3
Presença na sessão - 3
Presença na sessão - 1

Participação/ Colaboração na iniciativa “Gondomar a Inovar 2.0” - Formação de Gestão de Voluntariado

Presença na sessão - 2

Reunião com o Dr. Hugo Silva, fisioterapeuta para preparação da dinamização de uma sessão do 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 a Associação A3S no âmbito da participação no Projecto Europeu PRESS

Presença na sessão - 1

Participação na Reunião de Consórcio do Projeto “A Escolha É Tua” E6G, que teve lugar na EAPN - Portugal, Rua de Costa Cabral 2368, Porto

Presença na sessão - 2

Reunião com a ADICV - Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Valbom, para prestar esclarecimentos no âmbito do Banco
Local de Voluntariado
Participação no IV Fórum de Empreendedorismo Social AMP 2020, subordinado ao tema o “Investimento Social: Futuro e Tendências”, que
teve lugar no Centro de Congressos da Alfândega do Porto
Participação na Reunião de Consórcio do Projeto “Passport'In” E6G, que teve lugar no Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de
Vera Cruz de Gondomar
Participação na Reunião de Consórcio do Projeto "Caminhos Cruzados" E6G, que teve lugar nas instalações Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação de Gondomar/Valongo
Reunião do Grupo de Trabalho de preparação do Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos
Cuidadores Informais do Município de Gondomar
Preparação do material logístico para o Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores
Informais do Município de Gondomar

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

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 2
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
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 a Pista Mágica – Associação

Presença na sessão - 1

Reunião da Equipa de Trabalho do + CUIDAR para operacionalização dos Programas Psicoeducativos e o Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar Presença na sessão - 1
Visita aos Parques de Merendas do Município de Gondomar para preparação da próxima sessão do Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar
Reunião da Equipa de Trabalho do + CUIDAR para operacionalização dos novos Programas Psicoeducativos

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

Reunião da Equipa de Trabalho do + CUIDAR para preparação dos novos Programas Psicoeducativos

Presença na sessão - 1

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

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 da Equipa de Trabalho do + CUIDAR para preparação dos novos Programas Psicoeducativos

Presença na sessão - 1

Reunião com a Pista Mágica – Associação e com o Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura para análise da Proposta de
Presença na sessão - 1
Funcionamento da Casa do Voluntariado

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G

De 1 de junho a 31 de outubro de
2017/Desenvolvimento Social/Rede
Social e Banco local de Voluntariado

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Ratificação do Parecer emitido à candidatura – Associação Social Recreativa e Cultural
Bem Fazer Vai
Avante, relativo ao Projeto Ser+Igual, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social
e Emprego | Aviso
n.º POISE-37-2017-06 – 3.17 Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de
acompanhamento de
agressores na violência doméstica – Acção 3.17.1 Estruturas de atendimento,
acompanhamento e apoio
Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.
especializado a vítimas de violência doméstica e violência de género e sensibilização e
produção de materiais
nestas áreas;
3. +Cuidar - Projeto de Apoio ao Cuidador Informal do Município de Gondomar – Ponto
de situação;
4. Candidatura “Gondomar Cria#Atividade”, Abordagens integradas para a inclusão ativa Aviso Norte34-2016-25 – Ponto de situação;
5. Outros assuntos de interesse.

Reunião do Grupo de Trabalho de preparação do Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos
Cuidadores Informais do Município de Gondomar
Reunião com a Empresa Virtual Campus
Inicio da Formação de Especialização em Igualdade de Género na AMP
Participação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de
Gondomar
Início do 9º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Junta de Freguesia de S.
Cosme

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

Colaboração/ Participação com a Divisão de Desporto na Iniciativa "Ginástica para Seniores", no âmbito da Semana Europeia do Desporto, que
Presença na sessão - 1
teve lugar na Praça do Cidadão, Gondomar
Reunião com a Pista Mágica – Associação e com o Geoclube - Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura para análise da Proposta de
Presença na sessão - 1
Funcionamento da Casa do Voluntariado
Participação/ Dinamização na/da Formação Inicial de Voluntariado em colaboração com a Pista Mágica – Associação que teve lugar na Casa
do Voluntariado

Presença na sessão - 1

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Ratificação do Parecer emitido relativamente à proposta com vista ao alargamento da
resposta social creche do Centro Infantil de Valbom, sob gestão da Cruz Vermelha
Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.
Assessoria na reunião de NE do CLAS'G
Portuguesa Delegação do Porto;
3. Apreciação da proposta de Reestruturação da Calendarização de Atendimentos SAAS
Gondomar Social;
4. Outros assuntos de interesse.
Participação na 3ª sessão do 9º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Junta de
Presença na sessão - 1
Freguesia de S. Cosme
Participação na 1ª sessão do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro
Presença na sessão - 1
Cultural de Rio Tinto
Reunião com a Universidade Católica, no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar

Presença na sessão - 1

Acção de consultoria em gestão de voluntariado para ONGs

Presença na sessão - 1

Reunião com o Jumbo e IPSS's para operacionalização da Semana Contra a Pobreza e Exclusão Social

Presença na sessão - 1

Participação na 4ª sessão do 9º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Junta de
Presença na sessão - 1
Freguesia de S. Cosme

Reunião com Fisioterapeuta da AMUT que será formadora nos Programas Psicoeducativos do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores
Informais do Município de Gondomar - Junta de Freguesia de S. Cosme e Centro Cultural de Rio Tinto

Presença na sessão - 1

Participação na 2ª sessão do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro
Presença na sessão - 1
Cultural de Rio Tinto
Formação de Especialização em Igualdade de Género na AMP

Presença na sessão - 1

Participação na 5ª sessão do 9º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Junta de Presença na sessão - 1
Reunião mensal com a Organizações de permanência da Casa do Voluntariado

Presença na sessão - 1

Reunião com a Pista Mágica, no âmbito de diversos projetos de voluntariado
Reunião com o Sr. José Garrido, no âmbito do Programa de Apoio às Conferências Vicentinas

Presença na sessão - 2
Presença na sessão - 2

Reunião sobre consultoria em gestão de voluntariado para ONGs com a Pista Mágica – Associação, que teve lugar na Casa do Voluntariado

Presença na sessão - 1

Participação na 6ª sessão do 9º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Junta de
Presença na sessão - 1
Freguesia de S. Cosme
Participação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de
Presença na sessão - 1
Gondomar
Receção de 10 inscrições de voluntári@s no Banco Local de Voluntariado de Gondomar;
Divulgação de 7 Ofertas de Voluntariado de Instituições parceiras;
Receção de 56 inscrições de Voluntários no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;
Divulgação de 60 Ofertas de Voluntariado no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;
Elaboração de 9 Informações Internas no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Desenvolvimento Social 2017;
Elaboração de 3 Informações Internas no âmbito de Programas de Apoio Pontuais, nomeadamente à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Porto - Matosinhos e à Associação Social Recreativa e Cultural Bem-Fazer Vai Avante;
Informação do Contrato Programa de Apoio Pontual à Universidade Sénior de Gondomar
Elaboração de Parecer a pedido da Muralha de Esperança - Associação - "Obtenção do Estatuto de IPSS";
Elaboração de Parecer a pedido da Associação Social Recreativa e Cultural Bem-Fazer Vai Avante - "Projeto Ser+Igual";
Elaboração de Parecer a pedido da Fundação Nuno Silveira - "Constituição de um Centro de Atividades Ocupacionais em Rio Tinto";
Elaboração de Parecer a pedido da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Porto/Matosinhos - "Alargamento da valência creche do Centro Infantil de Valbom";
Elaboração de Parecer a pedido da Gondomar Social - "Proposta de reestruturação da periodicidade de atendimento nos polos descentralizados do SAAS/RLIS";
Elaboração de Proposta para em Reunião de Câmara serem aprovados os Apoios Financeiros no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social do Município de Gondomar – 2017;
Elaboração de Proposta de documento das Normas de Funcionamento da Casa do Voluntariado;
Elaboração de Proposta para em Reunião de Câmara ser aprovado as Normas de Funcionamento da Casa do Voluntariado;
Análise das Candidaturas ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Desenvolvimento Social 2017;
Participação na organização da semana pelo combate à pobreza e à exclusão social
Colaboração no Estudo de Boas Práticas "Ageing in Place"
Colaboração no Estudo Científico sobre Voluntariado Escola de Psicologia da Universidade do Minho
Elaboração de Relatório Periódico das Atividades do Gabinete da Rede Social/ Banco Local de Voluntariado/ CED
Análise técnica dos Planos Mensais de Atividades propostos pelo Projeto P@assaporte’IN – E6G, Caminhos Cruzados - E6G e A Escolha É TUA - E6G;
Recolha de informação relativa aos Voluntários para efeito de Seguro;
Monitorização da atividade dos Voluntários;
Elaboração dos Certificados para os Voluntários que participaram nas atividades da CED no 2º Trimestre de 2017;
Elaboração de um Relatório de Análise Estatística do Trabalho Desenvolvido pela DDS de julho de 2014 a julho de 2017;
Elaboração em colaboração com a Dra. Raquel Amaral de um documento com informações que devem constar na Plataforma;
Organização de expediente administrativo diário, assim como, elaboração de convocatórias, atas, entre outros;
Gestão do MyDoc;
Pesquisas diversas de suporte às atividades; Divulgação de diversas iniciativas, candidaturas, fontes de financiamento pelos parceiros do CLAS
de Gondomar; Consultas periódicas aos sites da Segurança Social, Diário da República, Portal do Governo, CNPV, IEFP e Portugal 2020, entre
Divulgar informação pertinente pelos parceiros do CLAS'G.
outros.
Tratamento do expediente da DDS sempre que solicitado ;
Atendimento no Balcão Único sempre que solicitado;
Apoio administrativo ao Gabinete de Gestão de Projetos;
Verificação dos Indicadores do +Família relativos aos meses de maio, junho, julho agosto e setembro;
Verificação dos Indicadores do Social+ relativos aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro;
Serviços Administrativos/ Expediente Geral
Elaboração de Formulário de Candidatura à Gala do Desporto do Município de Gondomar;
Elaboração de Formulário de Candidatura à Ocupação de Instalações Desportivas Municipais;
Elaboração de Agendas de Utilização dos Gabinetes de Atendimento para os vários serviços da DDS;
Manutenção/Atualização dos Guias de Recursos Sociais de Gondomar e da AMP ;
Apoio informático à Divisão de Desenvolvimento Social/Coesão Social - junho a outubro de 2017.
IX FÓRUM NACIONAL COM O TEMA "PARTICIPAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A
Duração de Formação: 7 horas
INCLUSÃO SOCIAL" realizado pela EAPN
Duração de Formação: 21 horas
Curso de Formação Profissional "EXCEL AVANÇADO"
Participação em Congressos, seminários,
IV FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL AMP2020 COM O TEMA "INVESTIMENTO
workshop's e formações
Duração de Formação: 7 horas
SOCIAL: FUTURO E TENDÊNCIAS"
FÓRUM EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL; DESAFIOS EM INOVAÇÃO SOCIAL; ROTEIRO
N.º Dias: 5
DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL-CASCAIS
N.º de reuniões: 20
Reuniões de Equipa
Presença em reuniões de equipa do Gabinete de Gestão de Projetos.

Fundos Europeus Estruturais de Investimento Portugal 2020

Programa Idade D'OURO

Idade D'OURO ATIVA

Empreendedorismo e Inovação Social
De 1 de junho a 31 de outubro de
2017/Desenvolvimento Social/Gabinete
de Gestão de Projetos

Participação na Iniciativa Dia Metropolitano dos
Avós
Semana Europeia do Desporto- Ginástica para
Seniores

Serviços Administrativos

Apoio na procura ativa de emprego - GIP

Atualização do documento de trabalho relativo às medidas anunciadas no âmbito do
Pesquisas efetuadas diariamente em 6 plataformas digitais
Portugal 2020.
Dinamização do Programa Idade D'OURO: Explicitação sobre o Programa Idade D'OURO N.º de inscrições efetuadas: 498
Outros Atendimentos/esclarecimentos: 176
e inscrição de munícipes
N.º de reuniões : 9
Espaços Idade D'OURO: Dinamização da organização e operacionalização do
Organização de dossiers para os espaços: 5
Regulamento relativo aos Espaços Idade D'OURO
Diligências efetuadas: 17

IMPLEMENTAÇÃO DO ANO 2017/2018
Monitorização e Acompanhamento da Iniciativa Idade D'Ouro Ativa

GONDOMAR A INOVAR 2.0 - Organização, Planeamento e Operacionalização do evento
com 5 momentos diferenciadores:
1)DESAFIOS DE
INOVAÇÃO-Workshops de Capacitação em Negócios Sociais e em Comunicação;
2) MOMENTO INSPIRADOR - INOVAÇÃO NO DESPORTO: Conferência em Mesa Redonda;
3)FÓRUM EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL Momentos de Palestras e Encontros
Temáticos;
4)ROTEIRO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL - CASCAIS
Momentos de experiência em contextos diferenciadores;
5)
Formação de Gestão de Voluntariado

CONCEÇÃO e ORGANIZAÇÃO
N.º de reuniões realizadas em articulação com a Divisão de Desporto: 2
N.º de documentos produzidos: 7
N.º DOSSIERS PARA OS PROFESSORES: 17
N.º de atendimentos/esclarecimentos: 52
Potenciar o crescimento das iniciativas de inovação e empreendedorismo social no Município;
Divulgação e disseminação de boas práticas e casos de sucesso de modelos de negócios inovadores, sustentáveis,
replicáveis e de forte impacto social, económico e ambiental.
Modelação de
negócios sociais de iniciativas/projetos do terceiro setor;
Aquisição de metodologias, aquisição de técnicas e ferramentas inovadoras para consolidação do seu modelo de
negócio;
Capacitação das entidades na área da gestão do voluntariado, com enfoque nas questões de inovação social e do
empreendedorismo. Número de pessoas envolvidas: 550.
Número de workshops: 2 (1 em negócios sociais e 1 em comunicação).
Candidaturas de projetos inovadores de entidades do setor social e solidário: 17 , tendo 7 deles sido alvo de
apresentação em formato pitch.

Festa de encerramento da Iniciativa Idade D'OURO Ativa

CONCEÇÃO e ORGANIZAÇÃO
N.º de pessoas envolvidas: 1000

Iniciativa Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social

Participação/Colaboração em atividades enquadradas na Iniciativa Pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social

Apoio à dinamização da iniciativa Dia Metropolitano dos Avós

Participação na atividade; aumento da qualidade de vida dos participantes.

Participação na atividade Ginástica para Seniores no âmbito da Semana Europeia do
Desporto
Organização/produção de documentos, no âmbito da divulgação da bolsa de
benefícios,vantagens dos aderentes ao Programa Idade D'OURO
Atualização da base dados do Programa Idade D'OURO
Envio dos cartões Idade D'Ouro
Pesquisas diversas de suporte às atividades; consultas periódicas aos sites de interesse na
área
Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção
profissional, bem como controlo de apresentação periódica dos beneficiários das
prestações de desemprego.
Encaminhamento para uma oferta emprego, que corresponda às expectativas / objetivos
do utente

Participação na atividade; aumento da qualidade de vida dos participantes.
N.º de documentos produzidos: 2
N.º de atualizações: 380
N.º de ofícios/cartões, enviados: 878
Divulgação/Acesso de informação
N.º de atendimentos: 311

Divulgação e encaminhamento para ofertas de
N.º de encaminhamentos: 16
emprego - GIP
Integrações em formações modulares e ou efa'sN.º de concretizações: 22
Encaminhamento e divulgação das ofertas formativas
GIP
Apoio na melhoria do perfil de empregabilidade de cada utente, correspondendo às suas
N.º de concretizações: 6
Ajuda na realização de curriculos - GIP
expectativas e objetivos
Sessões de informação coletiva -GIP

Sessões colectivas de informação de Direitos e Deveres que visam dar a conhecer aos
utentes, o tipo de apoios disponibilizados pelo Centro de Emprego de Gondomar bem
como o modo de funcionamento dos Gabinetes de Inserção Profissional.

N.º de participantes: 20

Divulgação e encaminhamento para medidas de
apoio ao emprego - GIP

Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias (ex. contrato empregoinserção) que facilitem a inserção no mercado de trabalho;

N.º Encaminhamentos: 4

Empregabilidade e Emprego

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

De 1 a junho a 31 outubro 2017 /
Divisão de Desenvolvimento Social /
PROJETO TRILHOS D’OURO-E6G

Promover a diminuição da Desocupação.

Educação e Formação

Envolver os jovens, nos dois anos de execução do projeto, em atividades que promovam o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e um percurso escolar positivo.
Promover a integração em respostas educativas alternativas (Oficinas). 1 de junho a 31 de
outubro.
75 sessões de trabalho

Desenvolvemos 10 sessões de apresentação do projeto no decorrer do mês de outubro, nos 3 conjuntos habitacionais do projeto
(Jovim, Gandra e Mineiro) para 250 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.
Promovemos a integração para emprego de 4 jovens.
Oficina de Empregabilidade: desenvolvemos 20 sessões/oficinas para 18 jovens.
Realizamos 2 caminhadas na Natureza, Parque das Serras do Porto, para os jovens que frequentam as oficinas de empregabilidade.
Elaboramos um projeto no âmbito do Orçamento Participativo jovem do IPDJ, “A Cara da Natureza”, que tem como objetivo
trabalhar a sustentabilidade ambiental no parque das serras em Gondomar. Projeto que passou a primeira fase de apreciação e
neste momento aguardamos o resultado final.
Nesta oficina ajudamos na criação de currículos criativos aos jovens que frequentam as oficinas.

Promover a diminuição da
Desocupação.
Envolver os jovens, nos dois anos de execução do projeto, em atividades que promovam o desenvolvimento de competências
pessoais, sociais e um percurso escolar positivo.
Promover a integração em respostas educativas alternativas (Oficinas).
145 participantes entre crianças, jovens e familiares envolvidos em 75 sessões de trabalho

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

De 01/06/2017 a
31/10/2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Atendimentos
Administrativos

Efetuados 218 atendimentos

Emissão de
documentos

86 - Notificações,
436 - Ofícios de débitos,
78 - Circulares e
Convocatórias;
683
- Ofícios de caráter geral;
Realizadas 758 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 993 atendimentos diversas problemáticas referentes
Social
aos Conjuntos Habitacionais.
Diligências efetuadas
pela Equipe de
Intervenção Social

Efetuadas 1584 diligências

Tratamento de 1036
Tratamento processual processos sobre diferentes
assuntos

Tratamento dos pedidos efetuados
pelos moradores nos Conjuntos
Habitacionais.
Dada resposta a diferentes
solicitações dos moradores.

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

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Apreciação limiar/Verificação
da conformidade dos
Pedidos de Habitação
documentos da candidatura a
em regime de
uma habitação municipal em
arrendamento apoiado
regime de arrendamento
apoiado

De 01/06/2017 a
31/10/2017

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

202 novas candidaturas

Atualização dos
pedidos de habitação
em regime de
arrendamento apoiado

No âmbito do Novo Regime de
Arrendamento Apoiado,
procedeu-se à atualização e 140 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

223 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 01/06/2017 a
31/10/2017

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
Tribunal…). Estes
esclarecimentos podem ser
presenciais ou telefonicos

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Procedeu-se à realização de 221
relatórios

Procedeu-se a 1437 esclarecimentos
presenciais ou telefónicos

oficios e emails

Minuta e envio de ofícios a
informar sobre o ponto de
Procedeu-se ao envio de 2085
situação do pedido, pedido de
oficios
documentos, indeferimento
do pedido, etc…

Expediente

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

1414

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

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Realojamentos em
habitação social
Atendimentos de
audiência Chefe de
Divisão

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

analise/calculo de
renda/celebração de contrato
17
de arrendamento/entrega de
chave
119

Registo de pedidos de
audiência realizados quer no
serviço quer na Divisão de
Atendimento Municipal.
Pedido de audiência
registaram-se 167 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 Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO
De 01/06/2017 a
31/10/2017

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Registo no questionário online
de núcleos habitacionais
degradados e sua
Levantamento das
necessidades de
caraterização, com base nos
realojamento
seguintes critérios
habitacional no
cumulativos:
Concelho de
Construções que têm que ser
Gondomar remetido demolidas(ou removidas caso
ao IRHU, conforme
se tratem de veículos como
Resolução da
por exemplo autocaravanas
Assembleia da
ou ainda mantidas mas
República nº 48/2017 desocupadas quando se
publicada em 17 de
tratem de construções sem
março, por forma a ser possibilidade de uso
criado um novo
habitacional);
programa que garanta Onde existem situações de
o efetivo acesso ao
precariedade habitacional;
direito à habitação
Que constituem residência
permanente dos agregados
familiares nelas residentes.
Critérios de
hierarquização e de
Ponderação de
candidaturas a uma
habitação municipal

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Identificaram-se 173 núcleos
urbanos degradados (alargados e
dispersos) que carecem de
intervenção urbanística e
realojamento, num total
aproximado de 500 fogos. Foi
indicado nome e descrição do
núcleo; número de fogos, de
edifícios e famílias; tipologia urbana;
ano de início de construção; planta
de localização; latitude e longitude e
registo fotográfico.

Conforme determinado na Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, na
sua redação atual, foram tipificados e uniformizados os critérios de
classificação das candidaturas, em fase de análise e eventual
aprovação. A nível interno, foram classificadas 400 candidaturas,
por forma a avaliar resultados e eventuais reajustamentos.

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

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Atendimentos dos
Arrendatários

De 01/06/2017 a
31/10/2017

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 485
chamadas das quais: 327 são
insistências, 186 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 529 novos pedidos
reparação/material
e
de material.
insistências

Atendimento presencial dos
arrendatários queixosos.

Cerca
de
11
atendimentos
efetuados ao balcão.

Compilação das informações
recolhidas e respetivo
encaminhamento aos
responsáveis.

Foram reencaminhadas 641 fichas
de reparação.

Receção e expedição de
correspondência e
documentos.

Foram encaminhados: 989 MGDs e
643 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 117 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 01/06/2017 a
31/10/2017

Vistoria dos Imóveis
Sociais

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Foram verificadas, por este serviço,
cerca de 546 anomalias referentes
quer a novos pedidos quer a
insistências.

Vistoria de imóveis em todo o
Parque Habitacional para
registo de possíveis anomalias Foram efetuadas 20 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 49 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 3 novos processos.
empreitadas de obras de
recuperação/manutenção dos
imóveis pertencentes ao
município.

Elaboração de autos de
receção provisória e definitiva Foram elaborados 24 autos.
após respetiva vistoria.
De 01/06/2017 a
31/10/2017

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.

8 habitações

Coordenação e fiscalização de
empreitadas em habitações
3 Empreitadas e Fiscalização de 78
sociais adjudicadas a
obras
empresas externas.

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

02-03-2015

14-03-2017

Rua do Juncal

01-06-2016

21-02-2017

Rua das
Alminhas

Lomba

Cedência de material à junta de
freguesia - Construção de passeios

25-10-2016

14-03-2017

Rua Nª Srª da
Piedade e Rua
Vale Diogo

Melres

Cedência de material à junta de
freguesia

28-10-2016

23-10-2017

08-11-2016

10-01-2017

Travessa do
Bairro

Melres/Medas

Cedência de material à junta de
freguesia - Construção de muro

14-11-2016

27-03-2017

Rua do Gilde

Jovim

Cedência de material à junta de
freguesia - Construção de muro

05-12-2016

09-06-2017

Avenida Dr.
Francisco Sá
Carneiro

Jovim

Cedência de material à junta de
freguesia - Drenagem de A.P. e muro
de vedação

Cedência de material à junta de
Foz do Sousa freguesia - Execução de muro de
suporte e vedação

Rua Stº António Melres/Medas

Cedência de material à junta de
freguesia - Muro de suporte

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

19-01-2017

28-03-2017

Rua da Sargaça

Lomba

Cedência de material à junta de
freguesia

02-03-2017

11-06-2017

Rua da Escola

Lomba

Cedência de material à junta de
freguesia - Alargamento da rua

14-03-2017

21-06-2017

17-03-2017

06-06-2017

Rua do
Baixinho, 323

Baguim do
Monte

Cedência de material à junta de
freguesia - Alargamento da rua

21-03-2017

31-03-2017

Travessa de
Xistos

Baguim do
Monte

Cedência de material à junta de
freguesia - Construção de passeios

21-03-2017

18-07-2017

Rua S. José

Melres/Medas

05-05-2017

16-05-2017

Travessa do
Outeiro

Baguim do
Monte

19-05-2017

21-06-2017

Rua Engº
Duarte Pacheco,
285

S.Cosme

Rua da Boavista Melres/Medas

Cedência de material à junta de
freguesia - Alargamento da rua

Cedência de material à junta de
freguesia - Alargamento da rua
Cedência de material à junta de
freguesia - Alargamento da travessa
Demolição (Imputável a terceiros)
MGD- 6508

Cedência de material à junta de
Gens- Foz do freguesia - Execução de muro de
Sousa
suporte e vedação para alargamento
da rua

22-05-2017

12-06-2017

Rua da Aldeia

23-05-2017

23-05-2017

Rua Central de
Cedência de material à junta de
Melres/Medas
Broalhos
freguesia - Demolição e alargamento

23-05-2017

09-06-2017

Pavilhão
Municipal da
Escola
Secundária

Valbom

Pintar muro

30-05-2017

12-09-2017

Rua de Angola,
152 c/ Avenida
da Conduta

06-06-2017

18-07-2017

Rua das Agras

21-06-2017

06-07-2017

Rua Dr. António
Castro Meireles,
1850

Baguim do
Monte

21-06-2017

28-06-2017

Escola da Ponte

Rio Tinto

27-06-2017

06-07-2017

Rua Bela Vista

Melres/Medas

19-07-2017

25-07-2017

Estrada
Nacional

Rio Tinto

26-07-2017

17-08-2017

Rua da Fontela

31-07-2017

04-08-2017

Rua Padre
Augusto Maia,
129- 1º dtº

S. Cosme

Alteração de rampa

16-10-2017

17-10-2017

Rua D.Afonso
Henriques

S. Cosme

Demolição de cabine

20-10-2017

25-10-2017

Rua da
Restauração
1010 junto ao
C.H.Carreiros

Rio Tinto

Reparação de meia cana no muro de
vedação

30-10-2017

06-11-2017

Rua Stª Helena
c/ Trav.Stª
Helena

S. P. Cova

Construção de muro e arranjo da
bifurcação das ruas

Rio Tinto

Reconstrução de muro de suporte e
execução de uma escadaria

Cedência de material à junta de
Foz do Sousa freguesia - Execução de muro de
suporte e vedação
Cedência de material à junta de
freguesia - Alargamento da rua
Assentamento de blocos e rematar
muro
Cedência de material à junta de
freguesia - Alargamento da rua
Reparação de passeio
Construção de muro de suporte

Divisão Operacional de Administração Direta

Calceteiros

DOAD

Calceteiros
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

22-06-2017

29-06-2017

Rua Padre Abel
Varzim

Rio Tinto

Levantamento reposição calçada em
2
197m

07-06-2017

04-07-2017

Rua Padre
Manuel
Bernardes

Rio Tinto

Levantamento reposição calçada em
321m2

03-07-2017

21-07-2017

Foz do Sousa

A cargo da junta - Diversos - (Mês de
Julho)

05-07-2017

25-07-2017

Rua de Buarcos

Valbom

Levantamento reposição calçada em
281m2, execução caixa e calçada em
2
149m

17-07-2017

17-07-2017

Rua 25 Abril

S. Cosme

Execução de calçada em 5m

2

20-07-2017

21-07-2017

Rua D. António
Castro Meireles

Baguim do
Monte

Execução de calçada em 28m

25-07-2017

25-07-2017

Feira

S. Cosme

Reposição de micro-cubo em 5m

26-07-2017

27-07-2017

Rua Monte
Pedro, nº 570

Baguim do
Monte

Levantamento reposição calçada em
29m2, execução caixa e calçada em
2
14m

28-07-2017

31-07-2017

Rua 25 Abril, nº
562 (Prelada)

S. Cosme

Levantamento reposição calçada em
2
micro-cubo 10m

01-08-2017

01-08-2017

Praça do
Município

S. Cosme

Levantamento reposição calçada em
7m2

02-08-2017

02-08-2017

03-08-2017

04-08-2017

Bairro Mineiro S. Pedro da Cova

Rua da Mina

2

2

Levantamento e reposição calçada
em 25m2

Valbom

Levantamento reposição calçada em
52m2

07-08-2017

21-08-2017

Praceta da Guiné

Rio Tinto

Levantamento reposição calçada,
223m2, execução caixa,150m2,
acentamento guias, 10ml,
acentamento micro-cubo, 7m2

18-08-2017

18-08-2017

Rua do Sistelo,
nº 755

Rio Tinto

Reposição calçada em 18m2

21-08-2017

22-08-2017

25-08-2017

28-08-2017

21-08-2017

Largo da Venda
Nova

24-08-2017

Vários
Arruamentos

Rio Tinto

Reposição de micro-cubo em 4m 2

Rio Tinto

Levantamento reposição calçada em
micro-cubo em 10m2, levantamento
2
reposição calçada em 76m

25-08-2017

Rua Oriente, nº
S. Pedro da Cova
Levantamento reposição calçada em
45 - Trvª Carreira
/ Rio Tinto / S.
2
- Bairro da
45m
Cosme
Fontela

29-08-2017

S. Cosme

Levantamento reposição calçada em
2
50m , reposição de micro-cubo em
2
5m

Rio Tinto

Levantamento reposição calçada em
82m2, calçada a micro-cubo em
10m2

Foz do Sousa

A cargo da Junta - Diversos - (Mês de
Setembro)

Vários Locais

30-08-2017

01-09-2017

Rua S. Sebastião

01-09-2017

29-09-2017

04-09-2017

05-09-2017

Rua D. Afonso
Henriques

Rio Tinto

Calçada em micro-cubo 14m2

04-09-2017

05-09-2017

Rua S. Crispim

S. Cosme

Levantamento reposição calçada em
9m2

06-09-2017

07-09-2017

Rua Pintor Júlio
Resende e
Monte Crasto

Valbom / S.
Cosme

Levantamento reposição calçada em
2
2
32m , micro-cubo em 4m

08-09-2017

08-09-2017

Vários locais em
Rio Tinto

Rio Tinto

Levantamento reposição calçada em
26m2

11-09-2017

12-09-2017

Bairro do Monte

14-09-2017

Rua Salvador
Lopes

15-09-2017

26-09-2017

Rua Caminho
das Agras

03-10-2017

31-10-2017

13-09-2017

09-03-2017

03-10-2017

Rua da Escola e
Rua Américo
Santos

10-10-2017

10-10-2017

71

13-10-2017

13-10-2017

16-10-2017

16-10-2017

18-10-2017

18-10-2017

Urbanização
Encosta do
Douro Murejães
Rua D. João de
Castro com a
Rua Monte
Pedro
Mercado S.
Cosme

Valbom

Levantamento e reposição calçada
em 58m2

Valbom

Reposição calçada em 25m2,
assentamento 10mL de lancis,
assentamento 11ml de calçada de
pedra do chão

S. Cosme

Levantamento reposição calçada em
183m2, execução cxª e calçada em
25m2

Foz do Sousa

A cargo da Junta- Diversos - (Mês de
Outubro)

Lomba

Cedência à Junta Freguesia da
Lomba

S. Cosme

Reposição calçada em 20m

S. Cosme

Reposição calçada em 12m2

Baguim do
Monte

Reposição calçada em 10m2

S. Cosme

Reposição micro-cubo 7m

2

2

Rio Tinto

Reposição calçada em micro-cubo
2m2, levantamento reposição
calçada a cubos 12m2

23-10-2017

23-10-2017

Avenida da
Conduta, 191 e
225

24-10-2017

24-10-2017

Compostela

Foz do Sousa

Reposição calçada em 22m

27-10-2017

27-10-2017

Rua Fonte da
Bica

Valbom

Reposição calçada em 20m2

2
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BRIGADA DE ASFALTADORES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

01-06-2017

23-06-2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

30-06-2017

Tapa Buracos
mês de junho

Várias

26-06-2017

Rua das
Longras nº
101

S. P. Cova

Foram efectuados 160 m2 de
reparação em pavimento
betuminoso, tapar fissuras, fazer
caixa, limpeza de terras e sarjetas
Foram efectuados 650 m2 em
pavimento fresado

03-07-2017

31-07-2017

Tapa Buracos
mês de julho

Várias

Foram efectuados 692 m2 de
reparação em pavimento
betuminoso, tapar fissuras,
colocação de tampas, limpeza de
terras e sarjetas

20-07-2017

09-08-2017

Rua das
Alminhas

Lomba

Alargamento da rua para construção
de passeios

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

07-08-2017

31-08-2017

09-08-2017

10-08-2017

04-09-2017

05-09-2017

Tapa Buracos
mês de
agosto
Campo da
Ferraria
Escola
Primária da
Ponte
Travessa
Damião de
Gois

06-09-2017

12-09-2017

13-09-2017

15-09-2017

Rua Caminho
das Agras

15-09-2017

Rua das
Filigranas

15-09-2017

18-09-2017

03-10-2017

Várias

Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto

Foram efectuados 95 m2 de
reparação em pavimento
betuminoso
Regularização de terreno
Execução de pavimento a
betuminoso em 45 m2 e execução
de caixa
Execução de pavimento a
betuminoso em 150 m2 e execução
de caixa e assentamento de guias

S. Cosme

Execução de pavimentação a
betuminoso em 140 m2

S. Cosme

Execução de pavimento a
betuminoso em 20 m2 e limpeza de
terras

29-09-2017

Tapa Buracos
mês de
Setembro

Várias

31-10-2017

Tapa Buracos
mês de
Outubro

Várias

Foram efetuados 100 m2 de
reparação em pavimento
betuminoso e regularização em
material frezado, limpeza de terras e
sarjetas
Foram efetuados 335 m2 de
reparação em pavimento
betuminoso, limpeza de terras e
sarjetas

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

17-05-2017

01-06-2017

Praceta da
Guiné

Rio Tinto

Cedência de materiais à Junta
Freguesia de Rio Tinto

19-06-2017

19-06-2017

Rua 1º de
Maio, nº 111

Valbom

Drenagem de águas pluviais

21-03-2017

23-06-2017

Rua de Buarcos

Valbom

Drenagem de águas pluviais

22-06-2017

27-06-2017

Rua 25 de Abril

S. Cosme

Abertura de vala e
desobstrução de canalização
existente

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

30-06-2017

30-06-2017

Escola da
Boucinha

Rio Tinto

Reconstruir caixa de
saneamento

11-07-2017

11-07-2017

Rua Serafim
Rosas

S. Cosme

Impermeabilizar caixa de águas
pluviais

12-07-2017

17-07-2017

Rua Santo
Amaro, nº 72

Foz do Sousa

Eliminar fossas

14-07-2017

14-07-2017

Rua das Águas

Foz do Sousa

Cedência à União Freguesias
Foz do Sousa e Covelo

24-07-2017

02-08-2017

Rua Stª
Bárbara, nº 149
e 165

S. Pedro da
Cova

Drenagem de águas pluviais

27-07-2017

02-08-2017

Rua Alto
Barreiros c/
Cruzamento
com Rua 25
Abril

Fânzeres

Drenagem de águas pluviais

03-08-2017

07-08-2017

Rua Amadeu
Sousa Cardoso

Fânzeres

Drenagem de Águas Pluviais

03-08-2017

04-08-2017

Rua Ferreira
Cardoso, nº
302

S. Cosme

Drenagem de Águas Pluviais

21-08-2017

21-08-2017

Rua D. Pedro IV

S. Pedro da
Cova

Cedência à União Freguesias
Fânzeres / S. Pedro da Cova

21-08-2017

21-08-2017

Auditório
Municipal

S. Cosme

Colocação de grelhas

23-08-2017

25-08-2017

Rua D. Sancho
I, nº 138

S. Cosme

Construção de sarjeta, limpeza
de terras

24-08-2017

Rua Padre
Andrade e Silva

S. Cosme

24-08-2017

24-08-2017

Vários
Arruamentos

S. Cosme
/Valbom/
Jovim

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

30-08-2017

30-08-2017

Rua de Chão
Verde

Rio Tinto

Substituir tampão de A.P.

30-08-2017

30-08-2017

Foz do Sousa

Cedência à União Freguesias
Foz do Sousa / Covelo

31-08-2017

06-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

07-09-2017

24-08-2017

07-09-2017

Rua Caminho
das Agras
Vários
Arruamentos
Rua Profª
Filomena
Monteiro

S. Cosme
Lomba

Construção de caixas águas
pluviais
Cedência à Junta Freguesia da
Lomba

Valbom

Fornecimento ao Empreiteiro

Rua D. António
Castro
Meireles

Baguim do
Monte

Cedência à Junta Freguesia
Baguim do Monte

Rua da
Castanheira
(Jtº ao Tanque
Publico)

Rio Tinto

Drenagem de águas pluviais

Feira de
Artesanato
Rua das
Cavadas
Rua António
Correia de
Oliveira, nº 8

S. Cosme

Limpeza de grelhas

Baguim do
Monte

Cedência à Junta Freguesia
Baguim do Monte

Baguim do
Monte

Cedência à Junta Freguesia
Baguim do Monte

Rua Rio
Ferreira, nº 725

S. Pedro da
Cova

Substituir tampão de águas
pluviais

25-09-2017

Rua Pintor Júlio
Resende

Valbom

Fornecimento ao Empreiteiro

25-09-2017

Largo da Feira

S. Cosme

Substituir tampão em cxª de
visita de águas pluviais

S. Cosme

Substituir tampa em cxª de
águas pluviais

Valbom

Drenagem de águas pluviais

Baguim do
Monte

Cedência de Materiais à Junta
Freguesia de Baguim do Monte

Valbom

Substituição tampão de águas
pluviais

S. Cosme

Aplicar válvula

S. Cosme

Construção de sarjetas

14-09-2017

14-09-2017

15-09-2017

15-09-2017

15-09-2017

15-09-2017

21-09-2017

21-09-2017

25-09-2017
25-09-2017
29-09-2017

29-09-2017

15-09-2017

24-10-2017

03-10-2017

03-10-2017

03-10-2017

03-10-2017

04-10-2017

04-10-2017

09-10-2017

24-10-2017

Junto à
Biblioteca
Municipal
Rua Dr Albino
Montenegro
Rua Nª Srª do
Amparo
Rua Clube
Naval Infante
D. Henrique, nº
395
Auditório
Municipal
Acesso ao
Campo do
Gondomar

11-10-2017

11-10-2017

Rua Nª Srª do
Rosário

S. Cosme

Substituição tampão de águas
pluviais

07-08-2017

11-10-2017

Rua Profª Alzira
Mendes

Valbom

Drenagem de águas pluviais

18-10-2017

18-10-2017

Rua da Ponte,
nº 110

Rio Tinto

Substituição tampão de águas
pluviais

30-10-2017

C. H. do Monte,
Rua Ximenes
Belo

Valbom

Impermeabilização de caleira e
colocação de grelhas

25-10-2017

Divisão Operacional de Administração Direta

Canalizadores

DOAD

Canalizadores
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Inicio

Fim

26-05-2017

30-05-2017

Centro Apoio à
Criança - Bairro
Mineiro

31-05-2017

31-05-2017

Parque da
Cantina

01-06-2017

02-06-2017

Praia da Lomba

01-06-2017

06-06-2017

Piscinas
Municipais de
Baguim

05-06-2017

09-06-2017

Balneários da
Praia de Melres

BREVE DESCRIÇÃO

S. Pedro da
Cova

Ligação de bancas

S. Cosme

Reparações sanitários

Lomba

Reparações sanitários

Baguim do
Monte

Reparação de fuga de água

Melres

Ligação de água sanitários

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

08-06-2017

09-06-2017

Praia Zebreiros

Foz do Sousa

Ligação de chuveiros

12-06-2017

12-06-2017

Escola EB 1 do
Passal

S. Pedro da
Cova

Ligação máquina de lavar

13-06-2017

13-06-2017

Piscinas
Municipais

S. Pedro da
Cova

Reparações de sanitários

13-06-2017

13-06-2017

Escola E B 2,3 Nº 2

Rio Tinto

Reparação de fuga de água

14-06-2017

14-06-2017

Balneários
Publicos - Lixa

Covelo

Reparações dos sanitários

14-06-2017

14-06-2017

Biblioteca

S. Cosme

Desentupimento dos sanitários

19-06-2017

19-06-2017

Casas de banho
(feira de Rio
Tinto)

Rio Tinto

Reparações sanitários

23-06-2017

26-06-2017

Estrada N. 108

Valbom / Foz
do Sousa

Ligação de chuveiros

28-06-2017

28-06-2017

Avª Dr Francisco
Sá Carneiro

Jovim

Mudar contador de água

05-07-2017

05-07-2017

Pavilhão
Municipal

11-07-2017

11-07-2017

12-07-2017

12-07-2017

20-06-2017

28-07-2017

31-07-2017

02-08-2017

03-08-2017

03-08-2017

04-08-2017

21-08-2017

01-09-2017

01-09-2017

04-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

06-09-2017

06-09-2017

06-09-2017

11-09-2017

12-09-2017

15-09-2017

12-09-2017

18-09-2017

Fânzeres

Ligação de água

Escola EB 1 do
Passal

S. Pedro da
Cova

Ligação de máquina de lavar

Fonte do Souto

S. Cosme

Reparação de passadores

Rio Tinto

Ligação saneamento

S. Cosme

Ligação de água

Fânzeres

Montagem de esquentador

Fânzeres

Ligação de água e saneamento

Valbom

Reparação dos sanitários

Rio Tinto

Reparação de fugas de água

Valbom

Reparação de fuga de água

Baguim do
Monte

Reparação de fuga de água

S. Cosme

Ligação de bancas

Fânzeres

Reparações sanitários

Rio Tinto

Ligação de pontos de água

Escola E B 1 da
Ponte
Jardim Infância
da Fontela
Parque
Operacional
Espaço +
(Sanitários da
Portelinha)
Casa Branca
Gramido
Escola E B 2,3, nº
2
Rua Clube
Dragões
Valboenses
Piscinas
Municipais de
Baguim
Monte Crasto
Parque
Operacional
Quinta das
Freiras

15-09-2017

15-09-2017

22-09-2017

22-09-2017

22-09-2017

22-09-2017

25-09-2017

25-09-2017

26-09-2017

26-09-2017

25-09-2017

10-10-2017

11-10-2017

Biblioteca
Municipal
Gondomar
Edifício Central
Gondomar
Rotunda
Multiusos
Centro Escolar de
Baguim
Escola E B 1 da
Lixa

S. Cosme

Reparações sanitários

S. Cosme

Reparação fuga de água

S. Cosme

Mudar contador

Baguim do
Monte

Colocação de torneiras banca

Covelo

Reparações sanitários

Mercado S.
Cosme

S. Cosme

Festa das Tasquinhas - Ligação
bancas, pontos de água

11-10-2017

Centro Cultural

Rio Tinto

Reparação sanitários

19-102017

19-10-2017

Escola E B 1
Monte Crasto

S. Cosme

Ligação de pontos água
torneiras

19-10-2017

19-10-2017

S. Cosme

Reparações dos sanitários

26-10-2017

26-10-2017

Rio Tinto

Desentupimento de balneários

Jardim Infância
da Fontela
Pavilhão
Municipal
Carreiros

Divisão Operacional de Administração Direta

Carpinteiros

DOAD

Carpinteiros
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

01-05-2017

30-06-2017

Diversas

Apoio a eventos - (Mês de Maio e
Junho)

29-05-2017

31-06-2017

Diversas

Montagem e desmontagem palcos (Mês de Junho)

31-05-2017

02-06-2017

Lomba

Praia da Lomba - Balneários

08-06-2017

31-06-2017

Fânzeres

Serviços de oficina - (Mês de Junho)

14-06-2017

23-06-2017

Valbom

Reparações passadiço de Gramido (Junho)

03-07-2017

07-07-2017

Diversas

Serviços diversos (Mês de Julho)

04-07-2017

06-07-2017

Diversas

05-07-2017

06-07-2017

Praia da Lomba

POLIS

POLIS

Valbom

Montagem e desmontagem de
palcos -(Mês de Julho)
Reparações de passadiço - (Mês de
Julho)

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01-08-2017

25-08-2017

Diversas

Apoio a eventos - (Mês de Agosto)

01-08-2017

31-08-2017

Fânzeres

Serviços oficina - (Mês de Agosto)

02-08-2017

30-08-2017

Diversas

08-08-2017

08-08-2017

05-09-2017

26-09-2017

05-09-2017

22-09-2017

07-09-2017

19-09-2017

20-09-2017

20-09-2017

03-10-2017

Casa da Juventude

Rio Tinto
Diversas

POLIS

Valbom

Montagem e desmontagem de
palcos - (Mês de Agosto)
Reparação de portas - Casa da
Juventude de Rio Tinto
Montagem e desmontagem de
palcos - (Mês Setembro)
Reparações no passadiço Gramido (Mês de Setembro)

Fânzeres

Serviços oficina - (Mês Setembro)

Rio Tinto

Reparação de portas e faixas

04-10-2017

Diversas

Desmontagem de secção de voto
em vários locais do concelho

04-10-2017

31-10-2017

Diversas

Serviços diversos - (Mês de
Outubro)

10-10-2017

24-10-2017

Diversas

Montagem e desmontagem de
palcos - (Mês Outubro)

10-10-2017

26-10-2017

Fânzeres

Serviços oficina - (Mês Outubro)

Valbom

Reparação de telhado da ADICV

30-10-2017

31-10-2017

Escola Secundária
Pavilhão

Associação
Desenvolvimento
Integrado da Cidade
de Valbom

Divisão Operacional de Administração Direta

Pintores

DOAD

SETOR DOS PINTORES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

03-05-2017

03-05-2017

31-05-2017

31-05-2017

Associação D.
Sousense

Foz do Sousa

20-06-2017

05-09-2017

Jardim Infância
Venda Nova

Rio Tinto

Pintura de tectos e paredes

03-07-2017

08-08-2017

Escola Profissional

S. P. Cova

Partes em impermeabilização do terraço
em 65m2 e pintura de tectos em 180m2

12-07-2017

12-07-2017

Piscinas Municipais

S. Cosme

Fornecimento de material

13-07-2017

13-07-2017

Escola EB 1 Taralhão

S. Cosme

Fornecimento de material

03-08-2017

03-08-2017

Piscinas Municipais

Medas

Fornecimento de material

04-08-2017

04-08-2017

Piscinas Municipais

Medas

Fornecimento de material

04-08-2017

04-08-2017

Piscinas Municipais

S. P. Cova

Fornecimento de material

Associação dos
Baguim do Monte Cedência de material
Amigos Padre Moura
Cedência de material

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

SETOR DOS PINTORES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

04-08-2017

04-08-2017

Piscinas Municipais

S. Cosme

Fornecimento de material

17-08-2017

25-08-2017

Piscinas Municipais

S. P. Cova

Pintura de tectos e paredes

28-08-2017

22-09-2017

Piscinas Municipais

Rio Tinto

Reparação de tectos e paredes nos
ginásios e reparação de caleiras

30-08-2017

30-08-2017

Associação Juvenil de
Gondomar

S. Cosme

Cedência de material

04-09-2017

09-10-2017

Escola Profissional

S. P. Cova

Limpeza de terraço e pintura de tetos

04-09-2017

25-09-2017

Anfiteatro

S. Cosme

Pintura de paredes exteriores do recinto
e assentamento de pedras nas floreiras

06-09-2017

12-09-2017

Espaço Idade mais

S. Cosme

Limpeza de caleiras

14-09-2017

21-09-2017

Centro Tecnológico
D´Ouro

S. Cosme

Colocar tijolos refratários

14-09-2017

14-09-2017

Centro Cultural

Rio Tinto

Fornecimento de materiais

25-09-2017

25-09-2017

Rua dos Netos

Jovim

10-10-2017

26-10-2017

Rua Cine Vitória, 29
rc/esq d- frente ao nº
1

Rio Tinto

Reparação e pintura de muro

10-10-2017

12-10-2017

Parque Operacional

Fânzeres

Regularização de pavimento junto ao
armazém

Retirar e repor pedra de granito

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

19-10-2017

19-10-2017

Centro escolar da
Venda Nova - Rua
Serafim Pereira
Coutinho

31-10-2017

31-10-2017

Pavilhão
Gimnodesportivo

Rio Tinto

Foz do Sousa

Substituição de espelho da cabine

Fornecimento de material

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Eletricistas

DOAD

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

17-05-2017

01-06-2017

03-07-2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

31-05-2017

30-06-2017

31-07-2017

Várias obras

Reparação de quadros, montagem de
Fânzeres, S. P.
quadro para ExpoGondomar, reparação
Cova, S. Cosme,
da iluminação no P.O. e reparações de
Rio Tinto e Lomba
avarias diversas.

Várias obras

Reparações elétricas, montagem de
Valbom, S.Cosme,
material eléctrico para evento do dia da
Rio Tinto, Lomba,
criança, retirada de armaduras,
S. P. Cova, Jovim e
iluminação pública, colocação de globos,
Melres
entre outros serviços.

Várias obras

Retirar semáforos, retirar baixadas,
Valbom, S.Cosme,
verificação da iluminação pública,
Rio Tinto, Lomba,
S. P. Cova, Jovim, substituição de lâmpadas, reparação da
fonte do Souto, retirar postes de
Foz Sousa e
iluminação, outros serviço diversos.
Baguim do Monte

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01-08-2017

31-08-2017

Várias obras

Fânzeres,
S.Cosme, Baguim
do Monte e
Lomba

Montagem de quadro para a noite
Branca, reparações elétricas diversas,
substituições na iluminação pública.

Divisão Operacional de Administração Direta

Serralheiros

DOAD

SETOR DE SERRALHEIROS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

29-03-2017

02-05-2017

06-04-2017

06-04-2017

06-04-2017

19-04-2017

07-04-2017

07-04-2017

Largo de Camões

S.Cosme

Substituir fechaduras e canhões

10-04-2017

12-04-2017

Serviço de Oficina Parque da
Serralharia

S.Cosme

Execução de um portão

10-04-2017

11-04-2017

Pavilhão Multiusos

S.Cosme

Reparação de porta de correr

10-04-2017

11-04-2017

Largo Luís de
Camões

S.Cosme

Desmontagem de pergolas

12-04-2017

18-04-2017

Serviço de Oficina Praia de Zebreiros

S.Cosme

Colocação de placas e soldar rampas

13-04-2017

13-04-2017

Serviço de Oficina Setor do Ambiente

S.Cosme

Reparação de uma betoneira

Rua Paredes Novas

Jovim

Pavilhões
Valbom/Medas
Municipais
Serviço de Oficina S.Cosme
Setor dos
Calceteiros

Execução e colocação de portas e
portões
Transportar tabelas de um pavilhão
para outro
Afiar picas

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

17-04-2017

17-04-2017

Pavilhão Municipal

Baguim do
Monte

Reparação de balizas

17-04-2017

15-05-2017

Quiosque Bairro
Mineiro

S.P.Cova

Execução e colocação de porta de
contador de água

21-04-2017

21-04-2017

C.E.Boavista Lourinha

Rio Tinto

Reparação de conduta de ventilação

03-05-2017

03-05-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

Reparação de papeleiras dos
sanitários das aromáticas

04-05-2017

04-05-2017

Pavilhão Municipal

Baguim do
Monte

Reparação de balizas

04-05-2017

13-06-2017

Rua do Maninho

Baguim do
Monte

Reparação de grades guarda corpos

05-05-2017

30-05-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

Reparação das placas das praias da
Lomba, Melres e Zebreiros

11-05-2017

11-05-2017

S.Cosme

15-05-2017

17-05-2017

Multiusos
Parque
Operacional

15-05-2017

15-05-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

Cortar tubos para eventos

16-05-2017

18-05-2017

Multiusos

S.Cosme

Reparação de contentores dos
eventos

18-05-2017

18-05-2017

S.Cosme

Soldar grades de A.P.

19-05-2017

22-05-2017

S.Cosme

Execução e colocação de grades em
rede

22-05-2017

22-05-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

Reparação de taipal de trás do carro
com a matricula 43-DU-22

23-05-2017

23-05-2017

Multiusos - Sala de
Ouro

S.Cosme

Montagem de uma estrutura para
colocação de holofotes, espetos de
segurança para os animais

24-05-2017

24-05-2017

Pavilhão Multiusos

S.Cosme

Montagem e desmontagem de várias
peças para colocação de redes

Bairro Monte
Crasto
Serviço de Oficina
Setor dos
motoristas

Fãnzeres

Soldar bancada
Execução e colocação de porta para
o contador da água

26-05-2017

26-05-2017

Biblioteca
Municipal

S.Cosme

Substituição de fechadura

26-05-2017

26-05-2017

Recursos Humanos

S.Cosme

Reparação de armário

29-05-2017

29-05-2017

Piscinas Municipais

Fãnzeres

Reparação da porta do bar

30-05-2017

05-06-2017

Rua do Passal

S.P.Cova

Colocação de grades guarda corpos

01-06-2017

01-06-2017

Policía Municipal

S.Cosme

Cortar ferro para espetos

02-06-2017

05-06-2017

Casa Branca de
Gramido- Dia
Mundial da Criança

Valbom

Desmontar pergolas

06-06-2017

08-06-2017

Praia da Lomba

Lomba

06-06-2017

08-06-2017

Escola Secundária

Jovim

Montagem de grades
Ringues desportivo - Vedação e
balizas

06-06-2017

06-06-2017

12-06-2017

22-06-2017

09-06-2017

14-06-2017

Quinta da Passal

Valbom

13-06-2017

14-06-2017

Rua do Mineiro

S.P.Cova

19-06-2017

19-06-2017

Bairro Mineiro

S.P.Cova

19-06-2017

23-06-2017

Praia de Melres

Melres

23-06-2017

23-06-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

26-06-2017

11-07-2017

Multiusos

S.Cosme

26-06-2017

27-06-2017

Praia de Melres

Melres

Serviço de Oficina - Execução de 2
portas para contadores de água e luz

26-06-2017

11-07-2017

Rua de Buarcos

Valbom

Execução e colocação de grades
guarda corpos

28-06-2017

28-06-2017

Piscinas Municipais

Baguim do
Monte

Reparação da porta de emergência

Pavilhão da Escola
Secundária
Centro Infância de
Jancido

Valbom

Reparação de bancos

Foz do Sousa

Colocação de grade guarda corpos
Montagem e desmontagem de
pergolas
Cortar e colocar chapas para os
postes de eletricidade
Reparação das janelas
Colocação de grades guarda corpos
para wc dos deficientes
Execução de bandeirolas para pontos
dos topógrafos
Colocação de gradeamento na
bancada

28-06-2017

17-07-2017

Rua da Conduta
com a Rua da
Angola

29-06-2017

29-06-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

Reparação das guardas da
carpintaria

29-06-2017

30-06-2017

Serviço de Oficina pavilhão Municipal

Fânzeres

Execução de uma porta para o
contador de água

05-07-2017

20-07-2017

Piscinas Municipais

Serviço de
Oficina

07-07-2017

07-07-2017

Pavilhão Municipal

Valbom

12-07-2017

12-07-2017

Piscinas Municipais

Fânzeres

Reparação de porta da entrada

12-07-2017

12-07-2017

Parque da Cal

S.Cosme

Reparação de portão

13-07-2017

13-07-2017

Mercado Municipal

S.Cosme

Abertura de portão

14-07-2017

07-09-2017

Pavilhão Municipal
da Escola
Secundária

Valbom

Reparação e montagem de tabelas

17-07-2017

18-07-2017

Mercado Municipal

S.Cosme

Reparação de portas e fechaduras

18-07-2017

19-07-2017

Serviço de Oficina
Centro de Convivio
dos Reformados

Foz do Sousa

Execução de 5 mastros

21-07-2017

24-07-2017

25-07-2017

25-07-2017

25-07-2017

03-08-2017

27-07-2017
27-07-2017

Rio Tinto

Colocação de grades guarda corpos

Execução de suportes para
projetores
Transporte de tabelas de
basquetebol

Casa Branca de
Gramido
Parque
Operacional
Auditório
Municipal

Valbom

Montagem e desmontagem de
estrutura de holofotes

Fãnzeres

Reparação de uma secretaria

S.Cosme

Desmontar pergolas

27-07-2017

Piscinas Municipais

Baguim do
Monte

27-07-2017

Piscinas Municipais

Fãnzeres

Reparação de várias portas de
emergência
Reparação da porta da entrada
principal

07-08-2017

18-08-2017

Rua de Buarcos

09-08-2017

18-08-2017

Piscinas Municipais

09-08-2017

10-08-2017

11-08-2017

16-08-2017

17-08-2017

17-08-2017

21-08-2017

22-08-2017

22-08-2017

22-08-2017

22-08-2017

22-08-2017

22-08-2017

Valbom

Baguim do
Monte
Rua de Angola
Rio Tinto
Serviço de oficina - Zebreiros,Melres
Praias
e Lomba

Execução e colocação de grades para
A.P.
Várias reparações
Grade guarda corpos
Execução e colocação de estrutura
para beatas de cigarro

S.Cosme/
Valbom

Reparação de placa

S.Cosme

Serviço de Oficina - Soldar grades de
A.P.

S.Cosme

Reparação da porta da entrada

Parque Tecnológico

S.Cosme

Reparação da porta da entrada

22-08-2017

Rua Assis Fernando

Rio Tinto

Reparação da porta entrada, 13

23-08-2017

23-08-2017

Centro escolar

S.P.Cova

24-08-2017

28-08-2017

Mercado Areosa

Rio Tinto

Cortar e colocar barras
Executar e soldar argolas e colocar
cabos de aço para toldes

30-08-2017

30-08-2017

Pavilhão da Escola
Secundária

Valbom

Execução de 2 argolas para prender
os carros de basquetebol

30-08-2017

15-09-2017

S.Cosme/
Fânzeres

Execução e colocação de grade
guarda corpos

04-09-2017

21-10-2017

S.Cosme

Execução e colocação de grade
guarda corpos

06-09-2017

08-09-2017

Valbom

Montagem e desmontagem de
pergola

11-09-2017

11-09-2017

Rua Dr. Oliveira
Lobo
Avenida da
Conduta e Rua
Zeca Afonso
Casa Branca de
Gramido
Serviço de OficinaEvento no Monte
Crasto

S.Cosme

Execução de 3 estruturas para
bancas em inox

11-09-2017

11-09-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

Execução de pá de tirar terra

12-09-2017

12-09-2017

Biblioteca
Municipal

S.Cosme

Substituir borrachas da porta
principal e colocação de cordas nos
mastros

Serviço de Oficina Ribeira de Abade
Auditório
Municipal
Biblioteca
Municipal

12-09-2017

12-09-2017

Piscinas Municipais

Fânzeres

Reparação de portas

13-09-2017

15-09-2017

Serviço de Oficina

S.Cosme

Reparação de barreiras das obras

14-09-2017

14-09-2017

Praceta S.Francisco
- Serviço de Oficina

S.Cosme

Reparação da porta da arrecadação

14-09-2017

14-09-2017

S.Cosme

Abrir uma porta

15-09-2017

15-09-2017

S.Cosme

Montagem da estrutura para
colocação de holofotes

26-09-2017

28-09-2017

S.Cosme

Montagem de prateleiras

18-09-2017

21-09-2017

Auditório
Municipal
Biblioteca
Municipal
Escola do Monte
Crasto
Anfiteatro

S.Cosme

19-09-2017

25-09-2017

Largo do Souto

Colocação de patamar e escadas
Montagem e desmontagem de
pergola

20-09-2017

20-09-2017

20-09-2017

20-09-2017

22-09-2017

22-09-2017

25-09-2017

Serviço de Oficina Escola EB 1 do
Taralhão
Rua Dr. Oliveira
Lobo

S.Cosme
S.Cosme

Cotar tubos

Fânzeres

Pintar grades guarda corpos do
Espaço Idade mais

Serviço de Oficina Depósito de
Compostela

S.Cosme

Soldar chumbadouros

25-09-2017

Balcão Único

S.Cosme

26-09-2017

09-10-2017

Câmara Municipal

S.Cosme

Revestir com azulejo o WC

27-09-2017

29-09-2017

Multiusos

Montagem de cabines de voto

03-10-2017

10-10-2017

Várias escolas

S.Cosme
Valbom/Medas
Foz Sousa

10-10-2017

10-10-2017

11-10-2017

11-10-2017

Serviço de OficinaHospital Fernando
Pessoa
Rua Dr. Albino
Montenegro

Reparação da porta de emergência

Desmontagem de cabines de voto

S.Cosme

Reparação de placa de indicação

Valbom

Reparação de grade

13-10-2017

16-10-2017

Pavilhão Municipal

Foz Sousa

Colocação de porta lagarta

18-10-2017

19-10-2017

Pavilhão Municipal

Valbom

Reparação de tabela de basquetebol

19-10-2017

19-10-2017

Serviço de Oficina Biblioteca
Municipal

S.Cosme

Reparação de 2 carros de transporte
de material

20-10-2017

20-10-2017

20-10-2017

20-10-2017

23-10-2017

23-10-2017

Compostela

Jancido

Soldar uma peça na torre de vigia

24-10-2017

24-10-2017

Ramalde

S.Cosme

Execução e colocação de poste para
câmara de filmar os fogos

26-10-2017

30-10-2017

Jardim Infância da
Fontela

S.Cosme

Colocação de portão

Ponte de Covelo
Avenida da
Conduta

Covelo
Rio Tinto

Reparação dos railes
Execução de armação para quadro
elétrico

ZĞůĂƚſƌŝŽĚĞƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞϭũƵŶŚŽĂϯϭĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
WZ/KKZ>/KͬWZ^dK
d/s/ͬ^Zs/K

d/s/Kh^Zs/K
WZ^dK

Zs^Z/K

/DWdKͬZ^h>dK
d/s/ͬ^Zs/KWZ^dK

KE&/ZDK
s>/K
DdZ/>WZs/dhZ^
&dhZKKZKKDZYh/^/K
KZKKD&dhZK
^K>//d
ZYh/^/K

EdZ^/yW/Ed

Z'/^dK
&dhZKͬZYh/^/K

ZK͕Z'/^dK&dKK^
dZ>,KZ^K^dKZ
Yh/WDEdK

WZK'ZDKͬ
/E&KZDO^ͬZ'/^dK^

ZWZKs/dhZ^ͬDYh/E^
D'

ϮϵϴZWZO^

DEhdEKZWZKDE/
>dZ/s/dhZ^ͬDYh/E^

/^WKE//>/WZDEEd^
s/dhZ^

WZ^dK^Zs/KZWZK
s/dhZ^ͬDYh/E^D'
ϭϲϵZWZO^
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ƌĞďŽƋƵĞͿ
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/^WKE//>/WZDEEd^
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/^WKE//>/WZDEEd^
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Diretor do Dep.de Planeamento, Des. Estratégico e Equipamento

ŵũŽƐĞ͘ĨĞƌƌĞŝƌĂΛĐŵͲŐŽŶĚŽŵĂƌ͘Ɖƚ
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Apoio à Escolas EB1, Centros Escolares e
Jardins de Infância

Manutenção de equipamentos
informáticos (computadores,
Reparação dos equipamentos informáticos das escolas EB1 e
monitores, impressoras, quadros
Jardins-de-infância
interativos) e de infraestruturas de rede
de comunicações

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Apoio aos utilizadores

Apoio aos utilizadores para a correta
utilização dos equipamentos e
aplicações disponíveis

Melhor utilização dos equipamentos e aplicações pelos mais
de 450 utilizadores

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Atualização do software de sistemas e
aplicacionais

Assegurar que são instaladas todas as
atualizações de software disponíveis
pelos fabricantes (atualizações de
segurança, patchs de correção,
firmware, novas versões de aplicativos
ou de software aplicacional)

Software atualizado

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Segurança de dados

Gestão e controlo das cópias de
segurança dos diversos sistemas
informáticos

Proteção dos dados do Município.
Reposição de ficheiros sempre que solicitado pelos
utilizadores
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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/Junho a 30/Outubro de 2017

Correção da base de dados de entidades

Correção de entidades: retificando
nomes, moradas, códigos postais,
números de contribuinte, etc.,
adicionando país, eliminando
duplicados ou desativando entidades

Corrigidas mais de 200 entidades.

1/Junho a 30/Outubro 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
contraordenações de transito.

1/Junho a 30/Outubro de 2017

1/Junho a 30/Outubro de 2017
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Junho a 30/Outubro 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/Junho a 30/Outubro de 2017

Publicar editais no site do Município

Publicitar no site do Município, na área 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 informático

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

1/Junho a 30/Outubro de 2017
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Cumprimento da legislação que determina
que todos os processos de obras particulares
que necessitem de parecer de entidades
externas sejam submetidos diretamente à
CCDR-N em formato digital através do Portal
Autárquico

Manutenção da ligação da aplicação
SPO ao Portal Autárquico (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 estáticos Q3
(obras de edificação ou demolição), Q4
(obras concluídas) 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 efetuado 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/Junho a 30/Outubro de 2017

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Manutenção de sistemas e infraestruturas

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Bibliotecas Escolares - integração no
catalogo coletivo - Formação

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Software de ocorrências na via publica
(MyCity)

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Espaços Cidadão de Rio Tinto e Gondomar

BREVE DESCRIÇÃO

Atualização da versão dos sistemas
operativos Microsoft e Linux na
plataforma de servidores

Promoção e realização de ações
formação relativas à utilização da
aplicação GIB - Gestão Integrada de
Bibliotecas
-Monitorização da operacionalidade da
aplicação.
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

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

- Continuação do processo de migração da plataforma
tecnológica de servidores para a versão Microsoft Windows
Server 2012 R2;
- Continuação do processo de virtualização da infraestrutura
tecnológica Municipal: Instalação e configuração e
virtualização dos servidores de ficheiros, bases de dados, SIG,
serviços online, intranet.
Ações de formação destinadas aos técnicos das Bibliotecas
Escolares do Município que operam com a plataforma
App a sincronizar com backoffice da aplicação; integração
com MGD a funcionar.

Espaço cidadão a funcionar
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Agosto a 31/Setembro de 2017 Faturação das Rendas

Alteração, configuração e
parametrização da aplicação de Gestão
Rendas dos moradores faturadas desde o mês de Outubro
de Habitações para faturação das
rendas

1/Agosto a 31/Setembro de 2017 Sistema de Videovigilância florestal

Instalação e configuração de 4 câmaras
Sistema em fase final de instalação e configuração
para videovigilância florestas

1/Junho a 30/Outubro de 2017

MyUrb - Construtor de processos de
Urbanismo (atendimento)

- Coordenação da execução do processo
de instalação e configuração da
aplicação;
- Elaboração requerimentos em
formato PDF editável.
- 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 produção, integrada no MyNet atendimento
e Serviços Online
- Construção/configuração de novos
procedimentos/requerimentos elaborados, de acordo com as
especificações dos técnicos de Urbanismo

Gabinete de Tecnologias da Informação / Junho a Outubro 2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/Junho a 30/Outubro de 2017

1/Junho a 30/Outubro de 2017

1/Junho a 30/Outubro de 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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 editável.

- Plataforma em produção
- Construção/configuração de novos
procedimentos/requerimentos de atendimento, elaborados,
de acordo com as especificações dos técnicos dos serviços,
todos os requerimentos com as respetivas normas
instrutórias, em formato PDF editável, bem como os demais
documentos de apoio.

MyNet - Balcão Único de atendimento

- Preparação e disponibilização aos
utilizadores de ambientes de testes do
MyNet BU atendimento;
- Formação dos utilizadores.

- Plataformas de teste disponibilizadas aos utilizadores;
- Configuração dos utilizadores para acesso à plataforma;
- Realização de sessões de formação no MyNet e MyUrb

MyNet - Serviços OnLine

Disponibilização na internet da
- Plataforma disponível desde o dia 1/Setembro.
plataforma de serviços online do
Município de Gondomar, integrada do - Disponíveis 119 procedimentos disponíveis e um conjunto
site do institucional, incluindo a emissão de manuais de utilizador da plataforma
de plantas online
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/Junho a 30/Outubro de 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Mudança de instalações de Serviços

BREVE DESCRIÇÃO

Mudança de instalação de Serviços,
procedendo à ligação em rede de todos
os computadores, impressoras,
telefones e faxes, bem como às
alterações necessárias das suas
configurações.

Configuração e instalação dos
equipamentos necessários ao
1/Agosto a 31/Setembro de 2017 Balcão Único - salas de atendimento técnico funcionamento das salas de
atendimento técnico do Balcão Único
de atendimento.
Instalação e configuração de novos
equipamentos multifunções nas 7
1/Agosto a 31/Setembro de 2017 Multifunções - Piscinas e Casas da Juventude
piscinas Municipais, 3 Casas da
Juventude e Quinta do Passal

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Mudança e reconfiguração dos equipamentos dos Serviços:
- Habitação;
- CPCJ
- Saúde
- Desenvolvimento Social;
- Educação;

Todos os equipamentos instalados em em funcionamento
durante o mês de Setembro

Equipamentos e funcionamento nas Piscinas Municipais e em
fase final de instalação e configuração nos restantes locais.
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Apoio no processo eleitoral

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
- Apoio aos serviços administrativos na preparação e envio
digital dos documentos necessários para a organização do
processo eleitoral;
- Elaboração dos mapas para recolha e tratamento dos dados
no dia do ato eleitoral;
- Publicitação no site do Município de todos os editais do
processo eleitoral.

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Eleições autárquicas 2017

1/Junho a 30/Outubro de 2017

Instalação e configuração de
equipamentos para disponibilização de
Rede Wi-fi para acesso à internet do publico
- Infraestrutura em fase final de instalação e configuração
acesso Wi-Fi à internet ao público nos
locais de atendimento (23 edifícios)

'/EdhKD/Ed>^j
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Z>/Kͬ
WZ^dK
d/s/ͬ
^Zs/K
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WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂĂŽƐĂůƵŶŽƐƐŝŶĂůŝǌĂĚŽƐƋƵĞ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŵŽϳ͘ǑĂŶŽĚŽŶƐŝŶŽĄƐŝĐŽͬŝŶĂŵŝǌĂĕĆŽĚĞĕƁĞƐĚĞ
^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽũƵŶƚŽĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌͬŝŶĂŵŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵŐƌƵƉŽ
ĚĞƉĂŝƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ͘

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ /ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽĚŽƉƌŽũĞƚŽͲƉŝůŽƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ'/^;'ĂďŝŶĞƚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ
ƉĂƌĂŽ^ƵĐĞƐƐŽͿŶŽ/EKZ

WƌŽŐƌĂŵĂ'/^

/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽWƐŝĐŽůſŐŝĐĂ

:ƵŶŚŽϮϬϭϳ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ŽůĂďŽƌĂĕĆŽĐŽŵĂƋƵŝƉĂ>ŽĐĂůĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽWƌĞĐŽĐĞͲ>/'ŽŶĚŽŵĂƌͲŶŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͕
ĐŽŶƚĂĐƚŽƐĞƌĞƵŶŝƁĞƐĚĞĞƋƵŝƉĂƚĠĐŶŝĐĂĞŶƷĐůĞŽĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ

'ĞƐƚĆŽĚŽƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞĚĞƐŝŶĨĞƐƚĂĕĆŽͬĚĞƐŝŶĨĞĕĆŽĞĚĞƐƌĂƚŝǌĂĕĆŽĚŽƐĞĚŝĨşĐŝŽƐĚŽ
ŵƵŶŝĐşƉŝŽĐŽŵĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽEŽƌƚĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂĚĞƌŶŽĚĞ
ĞŶĐĂƌŐŽƐĂŶĞǆŽĂŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ

'ĞƐƚĆŽĚŽƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞĞŵĞŶƚĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ĂĚĞƋƵĂĚĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂŝƐ
ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĚĞĂůƵŶŽƐĂĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĂƐϭͬ:/ĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ ĐŽŵŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶĂĐůĄƵƐƵůĂϭϴǐ͕ĚŽĐĂƉşƚƵůŽ//͕ĚĂƐůĄƵƐƵůĂƐdĠĐŶŝĐĂƐ͕ĚŽ
ĂĚĞƌŶŽĚĞŶĐĂƌŐŽƐ

ŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂ
ƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůŽĚĞƉƌĂŐĂƐŶŽƐ
ĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶŽƌƚĞĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
ĞĚŝĨşĐŝŽƐƐŽďĂƚƵƚĞůĂĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ
ĚĂƐŵĞƐŵĂƐ

'ĞƐƚĆŽĚŽƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞĞŵĞŶƚĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ

ZĞƐŽůƵĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

'ĞƐƚĆŽĚŽƐƌĞŐŝƐƚŽƐĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
ůĂŶĐŚĞƐ

ZĞŐŝƐƚŽĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐ

DĞůŚŽƌŝĂĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĂŶĐŚĞƐ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

'ĞƐƚĆŽĚŽƐƌĞŐŝƐƚŽƐĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƌĞĨĞŝĕƁĞƐ

ZĞŐŝƐƚŽĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐ

DĞůŚŽƌŝĂĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĨĞŝĕƁĞƐ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ǀĂůŝĂĕĆŽĞǀĂůŝĚĂĕĆŽĚĂƐĞŵĞŶƚĂƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĨĞŝĕƁĞƐ

ŶĄůŝƐĞĞƌĞĂũƵƐƚĞĚĂƐĞŵĞŶƚĂƐ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĂůƵŶŽƐĚĞϭĞ:/ƵŵĂĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƐĂƵĚĄǀĞů͕
ĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͕ǀĂƌŝĂĚĂĞĐŽŵƉůĞƚĂ͘

/ŶƐƉĞĕƁĞƐŚŝŐŝŽƐƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐĂƌĞĨĞŝƚſƌŝŽƐ͕ŽŶĚĞƐĆŽĐŽŶĨĞĐŝŽŶĂĚĂƐĂƐƌĞĨĞŝĕƁĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ
ƉĂƌĂŽƐ:ĂƌĚŝŶƐĚĞ/ŶĨąŶĐŝĂĞĂƐƐĐŽůĂƐĚŽϭǑŝĐůŽĚŽŶƐŝŶŽĄƐŝĐŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ
ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƐŶŽƌŵĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĂƋƵĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐ
ŽƐŐĠŶĞƌŽƐĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ;ͿŶǑ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ
ϭϳϴͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϴĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ĞŶǑϴϱϮͬϮϬϬϰ͕ĚĞϮϵĚĞďƌŝů͕ĚŽWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞƵĞ
ĚŽŽŶƐĞůŚŽ

sŝƐŝƚĂƐͬ/ŶƐƉĞĕƁĞƐ

ƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŶŽƌŵĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĂůŝŵĞŶƚĂƌ

sŝƐŝƚĂƐăƐϭͬ:/͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞŵĚĞƌĞĨĞŝĕƁĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂƐ͕ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂ
ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ
ĂǀĞƌŝŐƵĂĕĆŽĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĨĞŝĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ
ĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞǆƉŽƐƚĂƐŶŽƐƌĞŐŝƐƚŽƐĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƌĞĐĞĐŝŽŶĂĚŽƐ

sŝƐŝƚĂƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽͬŽŶƚĂĐƚŽƐ

DĞůŚŽƌŝĂĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĨĞŝĕƁĞƐ

sŝƐŝƚĂƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ

ǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƌĞĨĞŝĕĆŽĞƐĐŽůĂƌ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

sŝƐŝƚĂƐăƐϭͬ:/ƉĂƌĂĂǀĞƌŝŐƵĂĕĆŽĞĂŶĄůŝƐĞĚĂƌĞĨĞŝĕĆŽĞƐĐŽůĂƌ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ ŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞŽůŚĞŝƚĂƐĚĞ^ĂŶŐƵĞ͕ĞŵĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĐŽŵĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞĂĚŽƌĞƐĚĞ
ŝǀƵůŐĂĕĆŽũƵŶƚŽĚĂƌĞĚĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƐ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ
^ĂŶŐƵĞĚĞ'ŽŶĚŽŵĂƌ

ĞϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳĂ ůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƚĞǆƚŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůŽ'ĂďŝŶĞƚĞ
ƉĂƌĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽ'ĂďŝŶĞƚĞĚĞŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚĂƵƚĂƌƋƵŝĂ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞŽĐƵŵĞŶƚŽƐ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉĂƌĂĂĚĄĚŝǀĂĚĞƐĂŶŐƵĞ

ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽ'ĂďŝŶĞƚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ^ĂƷĚĞ;'^Ϳ
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GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

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

Junho a outubro 2017

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 09 lojas do Mercado da Areosa,
e 01 do Mercado de Rio Tinto nos meses de junho e julho. No mês de
agosto, foi efetuado expediente relativo a 01 loja do Mercado de Rio
Tinto. No mês de setembro: 08 lojas do Mercado da Areosa e 01 loja
do Mercado de Rio Tinto. E 01 relativamente ao Mercado de
Gondomar (S. Cosme) no mês de outubro.
Atendendo a que o Mercado da Areosa esteve aberto no feriado 10 de
junho e dia 24 de junho (S. João), foram efetuados avisos a dar
conhecimento do mesmo aos comerciantes e consumidores do
referido Mercado.

Mercados
Municipais de
Areosa, Gondomar
(S. Cosme) e Rio
Tinto e Biológico de
Gondomar, foi dada
continuidade a todo
o expediente,
Atendendo à realização da Feira das Tasquinhas nas instalações do
relacionado com a
Mercado de Gondomar (S. Cosme), foi prestado todo o apoio
operacionalidade
necessário à realização da mesma.
dos mesmos.

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

Informar e proporcionar aos consumidores a
abertura do Mercado nas referidas datas.

Colaborar e proporcionar melhores condições de
operacionalidade no decorrer da Feia das
Tasquinhas.

Na sequência de contactos telefónicos, foi prestado esclarecimento Prestar esclarecimento e informação aos
relativo aos requisitos para a atribuição de lojas nos Mercados interessados e inserir os dados para um futuro ato
Municipais.
de arrematação em hasta pública.
Elaboração de Requisições para reposição de material nos Mercados Manter as condições de operacionalidade nos
Municipais.
Mercados.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

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

Junho a outubro 2017

Feiras Municipais
de Gondomar
(S. Cosme),
Complementar de
Gondomar
(S. Cosme), Bela
Vista, Melres e de
Rio Tinto, foi dado
seguimento a todo o
expediente
relacionado com as
mesmas, tais como ,
elaboração de
Informações,
requisições, editais,
correspondência
rececionada em
curso e expedida

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Efetuou-se a atualização da base de dados de todos os feirantes.

Com vista a assegurar a sua atualização.

Relativamente às Feiras de Gondomar (S. Cosme), Complementar de
Gondomar (S. Cosme), Bela Vista e de Rio Tinto, é efetuada
semanalmente o registo de faltas/presenças dos feirantes.
Na sequência da informação e análise às faltas dadas pelos feirantes,
(seis faltas seguidas, sem justificação) é efetuado ofício aos mesmos
com vista a justificarem das mesmas.
Procedeu-se à elaboração, entrega e análise de um inquérito efetuado
aos feirantes a auscultar o interesse na realização das Feiras de
Gondomar S. Cosme e Complementar de Gondomar S. Cosme, durante
o período das Festas do Concelho no Parque de Estacionamento do
Multiusos de Gondomar. Na sequência do mesmo procedeu-se à
elaboração de informações, avisos e plantas com a localização dos
feirantes que manifestaram interesse em exercer as Feiras de
Gondomar (S. Cosme), nos dias 21 e 28 de setembro e 05 de outubro e
a Feira Complementar de Gondomar (S. Cosme), nos dias 20 e 27 de
setembro e 04 de outubro, no Parque de Estacionamento do Multiusos
de Gondomar. Nas referidas datas foi prestado apoio na instalação dos
mesmos nos locais previstos.
Relativamente à Feira de Rio Tinto, foi efetuado um estudo com vista à
mudança de local dos vendedores.
Em relação à Feira de Melres, foi efetuado um estudo com vista a uma
possível mudança de local.

Verificar a assiduidade dos feirantes, uma vez que
de acordo com o Regulamento em vigor podem
por faltas perder o direito de ocupação de lugar.
Que justifiquem as faltas dadas de forma a não
perderem os lugares.

Permitir que os feirantes continuem a exercer a
sua atividade sem interrupção.

Analisar a viabilidade na mudança de instalação
dos vendedores de terrado.
Proporcionar melhores condições aos vendedores
e consumidores.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

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

Junho a outubro 2017

Feiras Municipais
de Gondomar
(S. Cosme),
Complementar de
Gondomar
(S. Cosme), Bela
Vista, Melres e de
Rio Tinto

BREVE DESCRIÇÃO
Devido à realização de obras no recinto da Feira da Bela Vista, foi
efetuada uma reestruturação dos lugares. Realizado o estudo para o
efeito, foi elaborada a planta de acordo com a área e ocupação de
espaço de venda destinado a cada vendedor. Foram efetuadas
deslocações ao local para medições e marcações dos respetivos
lugares. Foi prestado apoio na instalação dos vendedores nos locais
previstos.
Na sequência da informação relativa a feirantes que tenham em atraso
o pagamento das taxas de ocupação dos lugares nas diversas Feiras
Municipais, é efetuada comunicação, aos mesmos com vista a
regularizarem o pagamento das respetivas taxas.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Permitir que os feirantes continuem a exercer a
sua atividade sem interrupção.

Que os feirantes procedam à regularização do
pagamento das respetivas taxas, de forma a não
perderem o direito de ocupação dos lugares.

Procedeu-se ao atendimento presencial e/ou telefónico que visavam
prestar esclarecimentos, para o exercício nas diversas Feiras
Municipais, procedimentos para a atribuição de lugares e sobre o valor
das Taxas em vigor.
Foi dada sequência a todo o expediente rececionado inerente à
comunicação de desistência de ocupação de espaço de venda nas
Feiras Municipais.

Informar os interessados em como devem
proceder para se candidatarem a um ligar de
venda na(s) Feira(s) pretendida(s).

Na Feira de Gondomar (S. Cosme), na sequência da reestruturação de
lugares efetuada em vários setores procedeu-se à elaboração de novos
contratos de acordo com a área de ocupação de lugar. No recinto da
feira procedeu-se à delineação atualizada dos lugares.

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 na referida feira.

É efetuada a atualização das relações e da base de
dados de cada Feira.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

Junho a outubro 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Ocupações de Espaço
Público em datas
Comemorativas/Eventos

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Procedeu-se à elaboração de Editais e das respetivas plantas
para a ocupação de uso de espaço público, atos públicos para a
atribuição de espaços e informações no sentido dos requerentes
procederem ao pagamento das taxas pela respetiva ocupação
no: Multiusos de Gondomar, no Concerto do Luis Fonsi - dia 19
de junho, assim como, para o dia 29 de julho no decorrer do
evento FolkGondomar D`Ouro 2017 e foi também efetuado o
Edital para a ocupação de uso de espaço público para a Noite
Branca e para o dia 29 de setembro durante o Concerto das
Festas do Concelho e para o Dia de Todos os Santos e Fiéis nas Permitir aos requerentes o exercício da sua
Freguesias de: Baguim do Monte, União das Freguesias de atividade no espaço público durante o período
Fânzeres e S. Pedro da Cova e na União das Freguesias de pretendido.
Gondomar (S. Cosme), Jovim, e Valbom e União das Freguesias
de Foz do Sousa e Covelo. Para efeito de ocupação de espaço
público no Concerto de Iberanime e para o espetáculo Panda e
os Caricas - dias 21 e 22 de outubro e 10 de dezembro
respetivamente, no Multiusos de Gondomar, procedeu-se à
elaboração do Edital e respetiva planta. Na sequência do
mesmo, realizou-se o Ato para a Atribuição de lugares e efetuouse a Informação, para procederem ao pagamento das taxas
relativos às ocupações.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

Junho a outubro 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Na sequência do Edital e das respetivas plantas para o efeito, foram
rececionados e analisados vários pedidos para a ocupação de uso de espaço
público, efetuados atos públicos para a atribuição de uso de espaço público e
informações no sentido dos requerentes procederem ao pagamento das taxas
pela respetiva ocupação, no decorrer das Festas: St. António, Corpo de Deus,
Na. Sra. dos Remédios, Sr. dos Aflitos, Sta. Cruz e a S. Martinho na União das
Ocupações de uso de
Espaço Público em Festas Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim; a Sta. Bárbara, S. João, S.
Diversas
Pedro, S. Tiago, Sra. da Saúde, Divino Salvador, Na. Sra. das Mercês e S.
Vicente, na União das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova; a S. João, S.
Gonçalo, S. Roque, St. Ovidio e Sr. dos Navegantes, Sta. Isabel, Sta. Iria na
União das Freguesias da Foz do Sousa e Covelo; a St.mo Sacramento, Na. Sra. da
Assunção e Festa Anual das Nozes na União das Freguesias de Melres e Medas e
a St. António de Corim, Sr. dos Aflitos na Triana, em Rio Tinto.
Relativamente à realização das Festas de S. Bento das Pêras realizou-se, no dia
03 de julho nas instalações da Junta de Freguesia de Rio Tinto, uma reunião com
a presença do Sr. Presidente da Junta de Rio Tinto, Representantes da Divisão de
Proteção Civil e Segurança, dos Serviços de Fiscalização, Representante da PSP,
Representante dos Bombeiros, Representantes do Gabinete de Mercados e
Feiras e da Mobilidade e Trânsito. Na sequência do Edital efetuado para o efeito,
Festas a S. Bento das
foram rececionados e analisados vários pedidos para a ocupação de uso de
Pêras e S. Cristovão
espaço público. Foi efetuado o ato público para a atribuição do direito de uso de
espaço público. Foram efetuadas informações e correspondência aos
requerentes no sentido de procederem ao pagamento das taxas pela respetiva
ocupação, no decorrer das Festas. Foram efetuadas deslocações ao local para
marcações dos respetivos lugares e foi prestado apoio na instalação dos
mesmos nos locais previstos.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Permitir aos requerentes o direito
de uso de espaço público para o
exercício da sua atividade durante
o período das Festas pretendidas.

Permitir aos requerentes o direito
de uso de espaço público para o
exercício da sua atividade durante
o período das Festas.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

Junho a outubro 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Relativamente à atribuição/instalação de jogos e divertimentos nas Festas do
Concelho/2017 realizou-se, no dia 21 de julho, no Auditório da Biblioteca
Municipal uma reunião presidida pelo Sr. Vereador, com a presença do
Presidente e Membros da APED – Associação Portuguesa de Empresários de
Diversões e com proprietários de jogos e divertimentos, para tratar de assuntos
relacionados com: distribuição de espaços, colocação de equipamentos de
apoio, nomeadamente, o Equipamento residencial, de transporte e de apoio ao
funcionamento. Questões relacionadas com o facto de serem estabelecidos
horários de funcionamento e de difusão de música assim como a segurança
durante o decorrer das Festas.
Preparação e elaboração das várias plantas e relações, com os espaço e as
respetivas áreas a atribuir no decorrer das Festas do Concelho/2017. Concluído
Festas do Concelho/2017
esse processo foi efetuado o respetivo Edital. Na sequência do mesmo, foram
(Nª Sra. do Rosário)
rececionadas várias solicitações, analisadas e efetuadas bases de dados. Após a
atribuição dos espaços, foram elaboradas informações e enviada
correspondência a todos os vendedores no sentido de procederem ao
pagamento da referida ocupação de espaço público, estabelecendo um prazo
para o efeito. No entanto, após o prazo estabelecido para pagamento dos
lugares atribuídos, tendo-se verificado que havia lugares vagos e havendo
interessados na ocupação de espaço público, procedeu-se à atribuição dos
mesmos sendo efetuadas informações e comunicações aos interessados para
procederem ao pagamento pela respetiva ocupação.
Procedeu-se à elaboração de cerca de 300 cartões de Identificação a todos a
quem foi atribuído o direito de uso de espaço público.
Efetuaram-se deslocações aos locais de realização da Festa e foi prestado apoio
na instalação dos vendedores/outros nos locais previstos.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Permitir aos requerentes o direito
de uso de espaço público para o
exercício da sua atividade durante
o período das Festas.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

Junho a outubro 2017

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Eventos Promocionais
foi efetuado todo o
expediente relacionado
com a realização do
Evento
ARTESANATO D’ OURO
GONDOMAR 2017 tais
como, elaboração de
Informações,
requisições,
correspondência
rececionada e expedida.

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Com vista à realização do evento Artesa ato D’ Ouro Go do ar
7,
levado a efeito no Jardim da Praça da República (Largo do Souto) em
Gondomar (S. Cosme), entre os dias 20 a 24 de setembro; foi enviada
correspondência a dar conhecimento/convidar artesãos a participarem
na realização da mesma.
Nos 28 Stands participaram:
-17 Artesãos do Concelho;
Proporcionar a artesãos locais e de
-09 Artesãos de fora do Concelho (Amarante, Tavira, Felgueiras, Paços
outras localidades a possibilidade de
de Ferreira, Vila do Conde, Porto, Barcelos, Vila Pouca de Aguiar)
novas oportunidades de apresentar e
- 03 Instituições: Argo -Associação Artística de Gondomar, Associação valorizar a riqueza e a diversidade das
suas tradições e/ou inovações.
Gens` Arte e Cooplixa, Cooperativa de Bordados da Lixa.
1 stand para Newcoffee com a oferta de café a todos os visitantes.
Tipo de Artesanato Exposto – Brinquedos, instrumentos e Miniaturas
em madeira, Bordados da Lixa, Filigrana, Rendas de Bilros, Escultura em
madeira, Azulejaria e faiança, Vassouras tradicionais, Tapeçaria e
Tecelagem tradicional, Lenços dos namorados, Trabalhos em ardósia,
mármore, madeira, Barcos miniatura, Bijuteria e acessórios com
material reciclado, Mel e derivados.
Relativamente à Ourindústria/2018, procedeu-se à verificação e
A realização da Ourindústria/2018.
atualização das bases de dados existentes.
Gondomar, 15 de novembro de 2017.
O Coordenador Técnico,
(Paulo Pacheco)
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Pareceres de processos, Informações
Internas,
Certidões,
Audiências
aos
Municipes.
Acompanhamento na CCDRN da proposta
de transposição de normas do POACL para o
PDM de Gondomar.

1 de junho a 31 outubro de 2017

1 de junho a 31 outubro de 2017

1 de junho a 31 outubro de 2017

1 de junho a 31 outubro de 2017

1 de junho a 31 outubro de 2017

Planos Municipais de
Ordenamento do
Território (PMOT's)

Estudos e Acessibilidades

Informação ao abrigo dos PMOT's. Plano
Diretor Municipal, Plano de Pormenor das
Pedreiras-Triana, Plano de Pormenor de
Boialvo e Plano de Ordenamento da
Albufeira de Crestuma-Lever.

Informações no âmbito das
Estruturantes e Linha do Metro.

Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) Discussão Pública - Proposta, em
deliberação de câmara a 30 de agosto de
2017. Período de Discussão Pública de 10 de
outubro a 21 de novembro de 2017,
conforme publicação em DR 2ª série nº189
de 29 de setembro de 2017.
Pareceres de processos, Informações
Internas,
Certidões,
Audiências
aos
Municipes.

Sistema de Informação
No âmbito da Cartografia e SIG.
Geográfica

Atualizações dos dados georeferênciados.

Sistema de Informação
Aplicação EPL, GU e WEB.
Geográfica

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.

Bases de Dados

No âmbito dos PMOT's

Gabinete de Estudos Estratégicos

1 de junho a 31 outubro de 2017

Via

Públicação em Diário da República da
Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM)
DR 2ª série nº 59 de 23 de março de 2017

Colaboração com outros Setor Património
Setores do Municipio
Gabinete de Apoio à Presidência

Catalogação de todos os CD's de dados e
backup existentes neste Gabinete, com
opção de pesquisa. Registo informático das
audiências.
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.
Colaboração na elaboração de informações
e trabalhos de diferentes áreas.

Divisão de Desenvolvimento Económico

1 de junho a 31 outubro de 2017

1 de junho a 31 outubro de 2017

1 dejunho a 31 outubro de 2017

1 de junho a 31 outubro de 2017

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

Preparação dos elementos geográficos para
SIG - Sistemas de
Participação no grupo de trabalho no
disponibilização à AMP. Acompanhamento
Informação Geográfica âmbito da AMP.
do processo.
Participação no grupo de trabalho do
Parque das Serras do projecto "Parque das Serras do Porto",
Acompanhamento do processo.
formado pelos Municipios de Valongo,
Porto
Paredes e Gondomar.
Plano de Ação de
Participação no grupo de trabalho do Plano
Mobilidade Urbana
de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
Acompanhamento do processo.
da AMP PAMUS , formado pelos
Sustentável da AMP
PAMUS
Municipios da AMP.
Participação no grupo de trabalho formado
Acompanhamento do projeto no âmbito
Estrada da Circunvalação pelos Municípios de Gondomar, Maia,
AMP.
Porto e Matosinhos.
Elaboração 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.

1 de junho a 31 outubro de 2017

Áreas de Reabilitação
Urbana - ARUs

Delimitação das ARUs e ORUs

Aprovação da delimitação de 7 áreas de
reabilitação urbana para o minicipio de
Gondomar, pelo Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana.
ORU S. Cosme e Valbom - 1ª Fase:
Caraterização; 2ª Fase: Análise e
Diagnóstico. Análise e acompanhamento do
processo de elaboração do estudo.
ORU de S. Pedro da Cova e Fânzeres - 1ª
Fase: Caraterização; 2ª Fase: Análise e
Diagnóstico. Análise e acompanhamento do
processo de elaboração do estudo.
ORU da Rua D. Afonso Henriques- 1ª Fase:
Caraterização; 2ª Fase: Análise e
Diagnóstico. Análise e acompanhamento do
processo de elaboração do estudo.

O/A responsável

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017
POLÍCIA MUNICIPAL
PERÍODO
SERVIÇO

JUNHO,
JULHO,
AGOSTO,
SETEMBRO
E
OUTUBRO
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

30 Autos de C.O.

Pagamentos de Contraordenações

Receitas provenientes dos autos de CO a
nível do Código da Estrada

1.108,91 €

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

09 Autos de Notícia

Notificações / Comunicações

Realização de notificações ou convocatórias
de natureza administrativa

Ambiente

Viaturas em manifesto estado de abandono

99 Recebidos
108 Cumpridos
29 Participações
07 Processos de
remoção

Colaboração com diversas Entidades e
Departamentos desta Edilidade

50 Situações registadas

Participações diversas

92 Situações
Participadas

Eventos

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

95 Eventos

Ocorrências registadas

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

1245

Ofícios

138

Pesquisas à CRA - Conservatória do Registo
Automóvel – Identificação de proprietários
de viaturas

555

Criação de Processos no MGD

246

Outras situações

Expediente

DPCS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 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

9 Processos

Movimentos de massa: avaliação do risco

2 Processos

Sinalização
Animais (Vespas)

Estados de
ALERTA/SIOPS

Aviso à população e estados de alerta
especial

PMDFCI

Planos Operacionais

15 Incêndios
6 Processos

Patrulhamento/Vigilância
JUNHO,
JULHO,
AGOSTO,
SETEMBRO
E
OUTUBRO
2017

3 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

Prevenção a atividades
humanas

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

POM 2017

0 Ocorrências
16 Ocorrências
161 Patrulhamentos
0 Limpezas/Sinalização
230 Processos
30 Avisos
Avaliação de projetos
florestais
Implementação do
POM2017
Execução Caminhos
Florestais e Faixas de gestão
de combustível
Implementação de vídeo
vigilância florestal
Vigilância Florestal
Apoio ao Combate
Levantamento de áreas
ardidas

PPI Nº 2/2016 Incêndios Florestais

Triangulação e ataque musculado
às ocorrências de incêndio
Apoio logístico

PPI Nº 1/2017 Operação Balão S. João

Execução
232130JUNI17 a 240230JUN17

PLANOM Nº 2/2017
S. Bento das Peras e S. Cristóvão

Execução
112000JUL17 a 162400JUL17

DPCS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017
Noite Branca
021700SET17 a 030400SET17

PLANOM Nº 3/2017
Festas do Concelho

Rosário
291800SET17 a 022400OUT17
5 Outubro
041900OUT17 a 052400OUT17

JUNHO,
JULHO,
AGOSTO,
SETEMBRO
E
OUTUBRO
2017

Simulacros
Medidas de
autoproteção em
edificado
Reuniões
Planeamento

PLANOP Nº 8/2017 (CED)
Percursos S. Tiago

Execução
040800JUN17 a 041400JUN17

PLANOP Nº 10/2017 (CED)
Trail da Lomba

Execução
040830JUN17 a 041430JUN17

PLANOP Nº 11/2017 (CED)
Trail Santo Ovídio

Execução
0830JUN17 a 101330JUN17

PLANOP Nº 12/2017 (CED)
Trail das Fardas

Execução
170830JUN17 a 171430JUN17

PLANOP Nº 13/2017 (CED)
D’ouro Ru

Execução
250730JUN17 a 251430JUN17

PLANOP Nº 14/2017 (CED)
Campeonato Nacional Esperanças III

Execução
151330JUL17 a 151830JUL17

PLANOP Nº 15/2017 (CED)
Gondomar Nigth Run

Execução
222000JUL17 a 222400JUL17

PLANOP Nº 16/2017 (CED)
Wild Challenge Gondomar 2017

Execução
080800OUT17 a 081430OUT17

PLANOP Nº 17/2017 (CED)
Trilhos do Sousa

Execução
150830OUT17 a 151330OUT17

PLANOP Nº 18/2017 (CED)
REGATA Aerobic Monsters 2017

Execução
211400OUT17 a 211600OUT17

PLANOP Nº 19/2017 (CED)
Trail das Nozes

Execução
290800OUT17 a 291400OUT17

PLANOP Nº 8/2017 (CED)
Percursos S. Tiago

Execução
040800JUN17 a 041400JUN17

Creche do Hospital Escola Fernando
Pessoa

1 Relatório

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

4 Edifícios

PMDFCI – Departamento de
Planeamento

1 Reunião

PMDFCI - GNR

2 Reunião

DPCS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017
PLANOM Nº 3/2017 - Festas do Concelho

Reuniões
institucionais

Formação

PLANOM Nº 2 /2017 S. Bento das Peras

2 Reuniões

Eventos CED - reuniões de coordenação,

11 Reuniões

CED - Reunião Geral Trimestral

1 Reunião

Comissão Municipal de Proteção Civil

1 Reunião

Comissão Distrital de defesa da Floresta

1 Reunião

Juntas de Freguesia
 Postos
de
florestal

1 Reunião

vigia/vigilância

Protocolos de Estágio Curricular com
ISCIA

2 Estagiários

Protocolos de Estágio Curricular com
CICCOPN

1 Estagiário

Formação
SIRESP – rede e Co u i ações

Ações de
sensibilização

Período Critico de Incêndios Florestais

Projetos/Candidaturas

5 Reuniões de preparação
2 Reuniões de avaliação

PDR 2020 - MEDIDA 8.1.4
Esta ilização de Emergência do Incêndio
Florestal do Passal, S. Pedro da Cova
ICNF – parecer projetos florestais

30 Participantes
(SMPC/PM/ULPC)
40 Mupis
4 GT
Candidatura aprovada
Fase de preparação
1 Reunião conjunta

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

3 Reuniões conjuntas
2 Saídas de campo

O Chefe de Divisão de Proteção Civil e Segurança
ARTUR MANUEL
GONÇALVES MAGALHÃES
TEIXEIRA

Assinado de forma digital por
ARTUR MANUEL GONÇALVES
MAGALHÃES TEIXEIRA
Dados: 2017.11.15 16:55:00 Z

_________________________________________
(Dr. Artur Teixeira)
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Setor de Equipamento

RELATÓRIO ATIVIDADES PARQUE AUTOMÓVEL
Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro/2017
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

EQUIPAMENTO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE
SERVIÇO PRESTADO
Apoio Municipal à prática de desportos
motorizados

01/06/2017 a 05/06/2017

Máquina giratória,

Regularização da Pista de Trial de Jovim

01/06/2017 a 02/06/2017

Máquina rastos
Cilindro

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

05/06/2017 a 07/06/2017
14/06/2017 a 05/07/2017

Máquina rastos
Cilindro

Proteção Civil/Limpeza e regularização de Melhoria de acessos para proteção,
caminhos florestais (Caminho da Serra/Meia prevenção e combate aos incêndios
Encosta) - Melres
florestais

06/06/2017 a 21/06/2017

Máquina Giratória
Camião

Repatação de coletor de águas pluviais e
Melhoria da rede de condução de águas
construção de muro de suporte na Rua de
pluviais
Buarcos (Valbom)

08/06/2017 a 08/06/2017

Máquina rastos
Cilindro

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

09/06/2017 a 09/06/2017

Máquina rastos
Cilindro

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

P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt
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12/06/2017 a 13/06/2017

Máquina rastos
Cilindro

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

20/06/2017 a 27/06/2017
14/07/2017 a 17/07/2017

Máquina de Retro

Arranjo exterior da Sede do Agrupamento dos Apoio Municipal na melhoria de condições
Escuteiros de Valbom
das Instituições do Concelho.

27/06/2017 a 30/06/2017

Máquina Giratória
Camião

Demolição de Habitação para alargamento da
Melhoria das vias de comunicação
Rua da Estivada (Jancido) - Foz do Sousa

04/07/2017 a 14/07/2017

Máquina Giratória
Camião

Limpeza do Rio Sousa (junto à Ponte de Covelo) Limpeza de cursos de águas naturais.

10/07/2017 a 24/07/2017

Máquina rastos
Cilindro
Camião

Proteção Civil/Limpeza e regularização de Melhoria de acessos para proteção,
caminhos florestais (Caminho da Quintão - prevenção e combate aos incêndios
Moreira) - Melres
florestais

25/07/2017 a 27/07/2017

Máquina rastos
Cilindro
Camião

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

31/07/2017 a 04/07/2017

Máquina retro

Abertura de vala para colocação de tubos de
Apoio Municipal na melhoria de condições
saneamento no Pavilhão do Grupo Desportivo
das Instituições do Concelho.
e Coral de Fânzeres

11/08/2017 a 24/08/2017

Máquina Giratória
Camião

Desaterro para alargamento e construção de
passeios na Rua Nª Sra das Neves (Atães) - Melhoria das vias de comunicação
Jovim

P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt
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28/08/2017 a 22/09/2017

Máquina Giratória
Camião

Desaterro para alargamento da Avenida de
Melhoria das vias de comunicação
Feysin (Pé-de-Moura) - Lomba

11-10-2017 a 11/10/2017

Máquina de rastos

Proteção Civil/Limpeza e regularização de Melhoria de acessos para proteção,
caminhos florestais junto à capela Nª Sra das prevenção e combate aos incêndios
Neves (Atães) - Jovim
florestais

13/10/2017 a 20/10/2017

Máquina de rastos

Limpeza de vegetação e regularização de
Limpeza e proteção ambiental
terreno Municipal na Rua do Seixo (Fânzeres)

23/10/2017 a 25/10/2017

Máquina Giratória

Abertura de cala para colocação de tubos de
Apoio Municipal
conduta de águas pluviais no Parque de Lazer
espaços de lazer.
das Medas

Autocarros

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

01/06/2017 a 31/10/2017

Autocarros

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

01/06/2017 a 31/10/2017

Autocarros

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

01/06/2017 a 31/10/2017

Autocarros

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

01/06/2017 a 31/10/2017

na

construção

de

P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt
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01/06/2017 a 31/10/2017

Autocarros

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

01/06/2017 a 31/10/2017

Autocarros

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

01/06/2017 a 31/10/2017

Autocarros

Colaboração Autárquica na realização de
31 Cedências de autocarros a Instituições várias eventos, passeios e convivios a
Instituições diversas.
O Coord. Técnico
(António Silva)
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ARQUIVO
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇ
ÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

junho a outubro de
2017
junho a outubro de
2017

junho a setembro de
2017

junho a outubro 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 98
processos de obras particulares e 152 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.

370 pedidos internos. 12 pedidos externos.

Reorganização de processos relativos a loteamentos:
confirmação de n.º de processo e cota atribuída,
acondicionamento quando necessário, reinstalação,
de forma a optimizar o espaço disponível em estante.
Foram verificados até ao momento 1330 processos.
Conferência e reinstalação de
processos de Obras Particulares Trabalho finalizado.
Registo e acondicionamento de 146 processos de
contra-ordenação e 20 processos individuais de
funcionários (inativos). Trabalho em permanente
Registo e acondicionamento arquivo (instalações da câmara) atualização.

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.
Preservação
física,
recenseamento
e
disponibilização imediata dos documentos,
quando necessários a título de prova.

junho a outubro de
2017

Aplicação do Plano de
Apoio ao diversos serviços da câmara na aplicação da Transversalidade e interoperabilidade semântica.
Classificação para as Autarquias tabela de classificação conforme à Macro Estrutura Promoção de uma única estrutura para classificar
Locais
Funcional. Trabalho em desenvolvimento.
e organizar a documentação do setor público.

agosto a outubro de
2017

Comemoração dos 170 anos da Preparação da conferência comemorativa e pedido
Assinatura da Convenção de
de empréstimo do documento original ao Arquivo
Gramido
Histórico Municipal do Porto para exposição.
Disseminação da cultura local.

agosto a outubro de
2017
junho a outubro de
2017

outubro de 2017

outubro de 2017

Identificação de fundos
documentais
Projeto - Candidatura da
Filigrana a Património Imaterial
da Humanidade
Elaboração de sumários das atas
das reuniões de câmara (1834 a
1847)
Receção de documentação das
Divisões da Educação e Ação
Social (mudança do edifício
STOP)

Identificação de documentação para constituição e Preservação
física
e
disseminação
organização do arquivo histórico municipal.
documentação histórica do município.

da

Participação nas reuniões do grupo de trabalho, e
investigação na área do Património Imaterial.
Preservação e disseminação da cultura local.
Organização da documentação para constituição do Preservação
física
e
disseminação
arquivo histórico municipal
documentação histórica do município.

da

Receção da documentação, verificação da respetiva
guia de remessa, ordenação e instalação na escola de Preservação física da documentação e eficácia
S. Pedro da Cova.
na disponibilização imediata dos documentos.

PATRIMÓNIO CULTURAL

junho a julho de 2017
julho de 2017

Visitas guiadas ao edifício dos
Paços do Concelho, à Casa
Branca de Gramido, e à Igreja e
Estação de Caminhos de Ferro
de Rio Tinto
Biblioférias de Verão

Visitas no âmbito do programa "Percursos d'Ouro".
Total: 141 alunos no edifício dos Paços do Concelho
e 123 na Casa Branca.
Participação na atividade de Património Cultural

junho a outubro 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.

Divulgação das instituições municipais.
Disseminação da cultura local.

junho a outubro de
2017

Projeto "Serras do Porto"

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

Disseminação da cultura local.

AUDITÓRIO MUNICIPAL DE GONDOMAR
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

JUNHO
A ade ia Bailado Paulo VI
Bailado
O feão de Go do a - Co e to Ce te á io
Co ais
Co e to: Te a Mãe, Allata tou
Co e to Te a Mãe
Fides
Co e to fi al de a o letivo
Gala Ballet Fides
Gala Fides
Luísa So al
Co e to
APRESENTAÇÃO PELA TEATRO UNIVERSIDADE SÉNIOR
Teat o
E saios A ade ia Costa Ca al
P oteção Civil
Palest a
A ade ia Costa Ca al
Co e to
II E o t o Músi a Jove s Go do a - Mel es
Co e to
º fo u de despo to a ado
Palest a
CED - À o ve sa o os e aixado es da CED: Fe a do Go es Palest
e Nelsoa
Tu is o Po to e No te
Coló uio
UNIVERSIDADE SÉNIOR - Festa de E e a e to do A o Letivo Co / e to
Festival de Jazz - Co o A ade ia Espi ho
Festival de Jazz
Assi atu a P oto olos Asso iativis o//Festival de Jazz - Co o APade
otó olo
ia Costa
e Festival
Ca al
de Jazz
Ala Nu ´Alva es
Festa de fi al de a o letivo
a os Co ve ção de G a ido - Rui Masse a
Co e to
Ma ia João Mo tei o G a ha e Má io Lagi ha
Co e to
JULHO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
PÚBLICO

II Gala juve tude go do a
F ias i liote a
F ias i liote a
F ias i liote a
F ias i liote a
FISGA Pa ó uia
Seiva T upe - O Se ho I ahi e as flo es do Al o ão
Co e to Fi al - Me sagei o do Ma - oló ias de F ias
Ala Nu ´Alva es i e a
Festas de Rio Ti to - A t. +
C uz Ve elha
C uz Ve elha
Ba da S. C istovão Rio Ti to
Psi uiat ia Co u itá ia - Ga i ete Saúde - i al
Ala Nu ´Alva es
o upação de te pos liv es de ve ão do CEA da Qui ta do Passal
Exe í io Fi al
Exe í io Fi al
o g esso CPLP
P - ese va CED

Gala
F ias i liote a
F ias i liote a
F ias i liote a
F ias i liote a
Festa de fi al de a
Teat o
Co e to
Ci e a
Festa de fi al de a
Festa de fi al de a
Festa de fi al de a
Co e to
Palest a
Festa de fi al de a
F ias
Teat o I ske
Teat o I ske
Co g esso
CED

Co e to Joa a Mo ei a
FCCG - Fo ação Co al
E saio i ske
E saio i ske
Fides - Gala de Bas uete
E saio Co e to Pad oei
FCCG - Fo ação Co al
E saio Co e to Pad oei
E saio Co e to Pad oei

Co e to
Fo ação
Teat o
Teat o
Gala
Co e to
Fo ação
Co e to
Co e to

AGOSTO
SETEMBRO

/

ol
os
os
os

o letivo

o letivo
o letivo
o letivo

o letivo

Co e to dos Pad oei os
De ate Autá ui as
- Viva idade
FCCG - Fo ação Co al
E saio Dia a Basto e Ba da do Lou ei o

Co e to
De ate
Fo ação
Co e to

FCCG - Fo ação Co al
Co e to Dia a Basto e Ba da do Lou ei o
Co e to Dia a Basto e Ba da do Lou ei o
FCCG - Fo ação Co al
i ske
i ske
FCCG - Fo ação Co al
Co fe
ia Jo ada exte as de psi uiat ia e saúde e tal
i ske
O feão de Go do a
FCCG - Co e to Fi al - E se le Vo al
I ske - P e isa de t i o so e luz
G upo Me i a Desig
Co o Fe i i o da Co se vató io Vale de Sousa
APPC - FESTIVAL EXTREMUS
7
D a áti o Rio Ti to - Da ça + Teat o
Ass. Donas de Casa - Concerto Dignidade e Futuro
Teat o Asso . de Ju ho
Co fe
ia do Douto Guilhe e d'Olivei a Ma ti s

Fo ação
Co e to
Co e to
Fo ação
Teat o
Teat o
Fo ação
Co fe
ia
Teat o
Co e to
Co e to
Teat o
Co fe
ia
Co e to
Festa
Teat o
Co e to
Teat o
Co fe
ia

OUTUBRO

Divisão da Cultura - 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
3 de junho

Apresentação de livro

"A Trote e a Galope" de Nuno Higino com desenhos de
Alberto Péssimo

N.º estimado de participantes: 10

3 de junho

Apresentação de livro

"Retratos originais/Retratos restaurados de 25 poetas
portugueses" de António Oliveira e Avelino Leite

N.º estimado de participantes: 60

julho, agosto,setembro

Leitura/Hora do Conto

Projeto "Bibliocarro Vai à Praia" nas Praias Fluviais da
Lomba, Melres e Zebreiros

N.º estimado de participantes: 20

1 de julho

Apresentação de livro

"Correntes de poentropia" de Alves Bento Belisário

N.º estimado de participantes: 10

Exposições
De 30 de setembro a 31 de outubro

Exposição de arte sacra

"As Veneradas Senhoras de Gondomar"

N.º estimado de visitantes: 500

Serviço Educativo
3 de junho

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "Divertidamente"

Nº. estimado de participantes: 8

5 de junho

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 da Lagoa

Nº. estimado de participantes: 25

7 de junho

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 da Lagoa

Nº. estimado de participantes: 50

7 de junho

"Contos Sobre Rodas"

Infantário "Alegria de Aprender"

Nº. estimado de participantes: 60

8 de junho

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 do Souto

Nº. estimado de participantes: 26

14 de junho

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 do Passal

Nº. estimado de participantes: 40

19 de junho

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 do Carvalhal

Nº. estimado de participantes: 38

20 de junho

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 do Carvalhal

Nº. estimado de participantes: 25

22 de junho

Visita guiada e hora do conto

Escola EB 1 da Boucinha

Nº. estimado de participantes: 22

26 de junho a 14 de julho

Ateliers de construção de instrumentos musicais, de Voz e
Ritmo e de descoberta do Património. Concerto
Programa "Férias na Biblioteca - Verão
"Mensageiros da Água".Workshop de Bijuterias; Oficinas Nº. estimado de participantes: 65
2017"
literárias e de histórias; Visita à Praia da Agudela, Jardim
Botânico e Zoo de St.º Inácio.
Espetáculos e outras atividades culturais

27, 28 de junho e 1 de julho

Festival de Música

Gondomar Jazz

Nº. estimado de participantes: 240

20 de setembro

Conferência

Cultura à quarta - "Memoriais Paroquiais"

N.º estimado de participantes: 80

27 de setembro

Recital

Cultura à quarta - "Recital de Pedro Lamares"

N.º estimado de participantes: 110

Cedências de espaços da Biblioteca a outros serviços/entidades
junho, julho, setembro

Reunião

CPCJ de Gondomar

N.º estimado de participantes: 30

junho, julho, setembro

Reunião

Núcleo Local de Inserçao

N.º estimado de participantes: 30

27 de junho

Assembleia

Assembleia Municipal

N.º estimado de participantes: 72

29 de junho

Conferência

Apresentação da Estratégia Nacional de Conservação da
Natureza e da Biodiversidade

N.º estimado de participantes: 50

30 de junho

Audição

Banda Musical de Gondomar - Audição Final

N.º estimado de participantes: 60

7 de julho

Conferência

"Atual Missionação no Japão Fé, Dúvida e Fidelidade a
Deus) à Luz de Shãsuku Endõ

N.º estimado de participantes: 50

10 de agosto

Assembleia

Assembleia Municipal

N.º estimado de participantes: 90

16 de agosto

Reunião

Reunião da Federeração das Coletividades do Concelho de
N.º estimado de participantes: 30
Gondomar

14 de setembro

Workshop

Workshop de Formação Coral

N.º estimado de participantes: 97

26 de setembro

Encontro

Programa Cuidar Mais

N.º estimado de participantes: 20

Entrada de Público
junho

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações

N.º de utilizadores: 3.899

julho

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações

N.º de utilizadores: 2.474

agosto

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações

N.º de utilizadores: 1.840

setembro

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações

N.º de utilizadores: 2.508

Serviço de Empréstimo
junho

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

N.º de empréstimos: 884

julho

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

N.º de empréstimos: 745

agosto

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

N.º de empréstimos: 787

setembro

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

N.º de empréstimos: 624

Renovações e Devoluções
junho

Renov. e devol.

BMG

N.º total: 1.525

julho

Renov. e devol.

BMG

N.º total: 1.561

agosto

Renov. e devol.

BMG

N.º total: 1.437

setembro

Renov. e devol.

BMG

N.º total: 1.495

Utilização de PC's
junho, julho, agosto, setembro

Empréstimo PC's

Todas as secções

N.º de empréstimos: 2.413
Total de empréstimos: 5.453

Utilizadores Inscritos
junho, julho, agosto, setembro

Todos os serviços

Novas inscrições

N.º de novos utilizadores: 115

De 2005 a setembrode 2017

Todos os serviços

Número total de inscrições

N.º total de utilizadores: 7.509

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: 2.335

De 2005 a 2017

Monografias

Total: 37.529

De 2005 a 2017

Periódicos

Total: 132

Todas as categorias

Total do fundo documental: 41.713

O/A responsável

CASA BRANCA DE GRAMIDO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

junho

Exposição de Pintura

junho a setembro
julho
julho
agosto
setembro
outubro
outubro

Exposição de Cartoons

19th Portocartoon-Worl Festival

Fado

Noites de Verão-Cláudia Madur

Música
MÚSICA
MÚSICA
Exposição
Música

MÚSICA COM BEBÉS E PAPÁS

Pena Suspensa Pintura de Agostinho Santos

Noites de Verão-Trio Pagú
Noites de Verão-Choro das Três
Rostos e Risos de Onofre Varela

Ciclo de Concertos Música em Família

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Atividades do Pelouro
Atividades do Pelouro
Atividades do Pelouro
Parceria com a Trupe Sons em Cena

Atividades do Pelouro
Atividades do Pelouro
Atividades do Pelouro
Parceria com a Banda Musical de Gondomar

Gabinete da Cultura
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
2 junho ‐ 17h‐19h

9 de junho ‐ 17h‐19h

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO
17h‐19h Palestra
Universidade Sénior

BREVE DESCRIÇÃO
Palestra sobre Saúde

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
70 espetadores

Inauguração Exposição Exposição colectiva de artistas
das duas freguesias patente
210 visitantes
Juntas de Freguesia
até dia 01 de julho
Baguim e Rio Tinto
Conferencia Rotary
Club
Conferencia Pista
Mágica
Audição Final de Ano
da Escola de Música do
Orfeão Rio Tinto

Conferencia sobre direitos
humanos
Conferencia sobre
voluntariado
Audição dos alunos da Escola
de Música

120 espectadores

1 julho ‐ 11h‐14h

Mosteiro FC ‐ Entrega
de Faixas

Cerimónia de Aniversário e
Entrega de Faixas aos atletas

40 participantes

7 julho ‐ 20h30‐24h

Inauguração de
Exposição colectiva de
Exposição
trabalhos dos alunos patente
Universidade Sénior de
até dia 22 de julho
Rio Tinto

20 junho ‐ 21h‐24h
21 Junho ‐ 8h30‐14h
30 junho ‐ 20h30‐24h

30 espetadores
30 participantes

240 visitantes

1 setembro ‐ 20h30‐24h

Inauguração de
Exposição António
Bessa

Exposição de pintura patente
520 espetadores
até dia 30 de setembro

27 setembro ‐ 20h30‐24h

Concerto Nova Terra

Concerto Lírico

6 de outubro ‐ 20h30‐24h

Inauguração
deExposição
GondoArtes

Exposição colectiva de
trabalhos dos artistas
380 visitantes
participantes patente até dia 4
de novembro

10 de outubro

Cerimónia da
Cerimónia de Abertura de Ano
100 particiantes
Universidade Sénior de
Lectivo
Rio Tinto

50 espetadores

Gabinete da Cultura
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divulgação
Junho, julho, agosto, setembro e outubro
Junho, julho, agosto, setembro e outubro
Junho, julho, agosto, setembro e outubro
Junho, julho, agosto, setembro e outubro
Junho
Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Julho

Julho

Julho

Julho

Compilação de informação,
acompanhamento e expedição
Elaboração e divulgação de
Newsletter Cultural
Newsletter com
CED2017 - Gondomar Apoio ao movimento
Cidade Europeia do
associativo e diversas
Apoio a diversas atividades,
Atividades Diversas
com trabalho de menor
Apresentação de livro Elaboração de material de
A trote e a galope, de divulgação e respetiva
Elaboração de material de
Apresentação de livro
divulgação e respetiva
25 poetas portugueses
distribuição física e digital
Elaboração de material de
Concerto pela AMCC divulgação e respetiva
distribuição física e digital
Acompanhamento da
Exposição Filipe
produção do material de
Rodrigues
divulgação.
Acompanhamento da
produção do material de
Concerto Luisa Sobral divulgação. Impressões e
divulgação fisíca e digital.
Elaboração de bilhética.
Acompanhamento da
produção do material de
Gondomar Jazz
divulgação. Impressões e
divulgação fisíca e digital.
Elaboração de bilhética.
170 anos da
Elaboração de folheto alusivo
Convenção de
ao evento.
Gramido
Acompanhamento da
Apresentação do livro
produção do material de
Correntes da
divulgação. Impressões e
Poentropia
divulgação fisíca e digital
Agenda Cultural

Apresentação da peça
de Teatro O Senhor
Ibrahim e as flores do
Alcorão, Seiva Trupe

Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de bilhética.

Acompanhamento da
Exposição Como Viver
produção do material de
Junto, da Bienal de
divulgação. Impressões e
Gaia
divulgação fisíca e digital
Elaboração de material de
Concerto final
divulgação e respetiva
Mensageiros da Água distribuição física e digital.
Elaboração de bilhética.

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 editora Livros & Coisas
Atividade do Pelouro
Atividade do Pelouro em parceria com
a Academia de Música de Costa
Cabral
Atividade do Pelouro

Apoio e divulgação do evento

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro e apoio à Apuro
Editora

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro em parceria com
a Asociação Nova Terra

Julho

Noites de Verão

Setembro

III Merend'Ouro

Setembro

Artesanato D'Ouro

Setembro

Concerto dos
Padroeiros

Setembro

Dança - As maravilhas
de Oz

Setembro

Corais na Festa Encontro Internacional
de Coros

Setembro

Festival Internacional
de Música de Plectro

Setembro

Concerto Ástrio

Setembro

Conferência Memórias
Paroquiais

Setembro

Poesia Pedro Lamares Casca de Noz

Setembro

Workshop Práticas e
Saberes

Setembro

Setembro e outubro

Setembro e outubro

Setembro e outubro

Acompanhamento da
produção e elaboração de
material de divulgação e
respetiva distribuição física e
digital.
Acompanhamento da
produção e elaboração de
material de divulgação e
respetiva distribuição física e
digital.
Acompanhamento da
produção e elaboração de
material de divulgação e
respetiva distribuição física e
digital.
Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de bilhética.
Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de bilhética.
Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de bilhética
Acompanhamento da
produção e elaboração de
material de divulgação e
respetiva distribuição física e
digital.
Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de bilhética
Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de material de
divulgação.

Acompanhamento da
PORTSUGAR - XV
produção e elaboração de
Encontro Internacional
material promocional,
de Colecionadores de
respetiva divulgação e
Pacotes de Açucar
distribuição física e digital.
Acompanhamento da
produção e elaboração de
Festas do Concelho de
material de divulgação e
Gondomar 2017
respetiva distribuição física e
digital.
Acompanhamento da
produção e elaboração de
Exposição CER-TA-ME material de divulgação e
respetiva distribuição física e
digital.
Exposição As
Veneradas Senhoras
de Gondomar

Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho

Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho e apoio à Confraria de S.
Cosme, S. Damião e Nossa Senhora do
Rosário
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho e apoio à Academia Pausa
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho e apoio ao Coral Fides Orfeão de Valbom
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho e apoio ao OPGB Associação
Cultural de Plectro

Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho - Cultura à quarta
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho - Cultura à quarta
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho - Cultura à quarta
Apoio à Federação das Colectividades
do Concelho de Gondomar

Atividade do Pelouro em parceria com
a CLUPAC

Atividade do Pelouro

Atividade do Pelouro em parceria com
a ARGO - Associação Artística de
Gondomar
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho e apoio à Confraria de S.
Cosme, S. Damião e Nossa Senhora do
Rosário

Outubro

V Colóquio
Jushumanista
Elaboração de material de
Internacional divulgação e respetiva
Apresentação do livro distribuição física e digital
Relatório sem Contas

Apoio à ASRCBF Vai Avante

Outubro

Evocação do
Centenário da morte
do Gen. Gomes Freire
de Andrade Elaboração de material de
Exposição temática,
divulgação e respetiva
conferência e Teatro
distribuição física e digital.
pelo in skené - Grupo
de Teatro de
Amadores de
Gondomar

Atividade do Pelouro, em parceria
com o in skené

Outubro

Concerto pelo
Feminino do CVS

Outubro

Concerto Banda H1

Outubro

Lançamento nacional
do livro Histórias da
Ajudaris'17

Elaboração de material de
divulgação.

Apoio ao Pelouro da Educação.

Outubro

Teatro Cá vamos
cantando e rindo - SC
Dez de Junho

Elaboração de bilhética.

Atividade do Pelouro e apoio à SC Dez
de Junho de Medas

Outubro

Ciclo de Concertos
Música em Família

Outubro

Concerto Diana Basto
com a Banda de
Loureiro

Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.
Elaboração de bilhética.
Acompanhamento da
produção do material de
divulgação. Impressões e
divulgação fisíca e digital.
Elaboração de bilhética.

Acompanhamento da
produção do material de
divulgação. Impressões e
divulgação fisíca e digital.
Acompanhamento da
produção e elaboração de
material de divulgação e
respetiva distribuição física e
digital.

Outubro

Tunas na Festa

Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.

Outubro

Concerto Coro do
Mosteiro de Grijó

Elaboração de material de
divulgação e respetiva
distribuição física e digital.

Atividade do Pelouro

Apoio à Associação das Donas de Casa
de Gondomar

Atividade do Pelouro em parceria com
a Banda Musical de Gondomar

Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho e apoio à Gestrintua Associação Cultural e Artistica
Radicarium
Atividade do Pelouro - Festas do
Concelho e apoio à Confraria de S.
Cosme, S. Damião e Nossa Senhora do
Rosário

GABINETE DA CULTURA
Atividades do Gabinete
junho

Programa de Apoio ao Associativismo
Cultural e Recreativo

Acompanhamento, Compilação e a Análise das Candidaturas

Apoio ao Associativismo Cultural e
Recreativo

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Programa de Apoio ao Associativismo
Cultural e Recreativo

Receção, análise de documentos e envio para
pagamento dos subsídios

Apoio ao Associativismo Cultural e
Recreativo

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Preparação de Pedidos de Emissão
de Licenças -IGAC/SPA

Concerto Luísa Sobral;Gondomar Jazz;Teatro Seiva
Trupe;Concerto Mensageiros da Água;Noites de
Verão;Festas do Concelho;Concerto Ástrio;

Atividades do Pelouro da Cultura

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Festas e Romarias 2017

Receção de Candidaturas e Análise

Atividades do Gabinete

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Elaboração de Proposta.

Atribuição de Apoio à Banda Musical de GondomarCentro Interpretativo e Museológico, 1ª Fase, Sala de
Ensaio

Atividades do Gabinete

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Elaboração de Proposta.

Festas e Romarias-Atribuição de Apoios.

Atividades do Gabinete

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Elaboração de Proposta.

Atribuição do nome "Camilo de Oliveira" à Biblioteca
Municipal de Gondomar

Atividades do Gabinete

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

Fitei

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

Apoio ao Festival de Cinema
Apoio Pelouro do Ambiente

Lipor/Ambiente

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Cedência de espaços
institucionais

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

Expediente geral

Atividades do Pelouro da Cultura
Gondomar Jazz
Apoio Proteção Civil
Periodo Critíco de Incêndios
25ª Curtas de Vila do Conde

Festival Gasómetro - S. Pedro da Cova
Concerto Luís Fonzi e CPLP-Forum do
Desporto;Iberanime

Apoio CM Vila do Conde
Apoio à Associação Social Estrelas de
Silveirinhos
Apoio Multiusos de Gondomar

Apoio CM Santa Maria da Feira
Viagem Medieval em Terra de Santa Maria
Festival de Música Moderna de
Gondomar;Festival da Juventude de
Gondomar;Noite Branca

Apoio ao Pelouro da Juventude

Atividades do Pelouro da Cultura
Festas do Concelho de Gondomar
Openhouse/Casa da Arquitetura/Mês da
Arquitetura
Receção e andamento do expediente do
gabinete

Apoio ao Centro Português de
Arquitetura
Atividades do Gabinete

junho, julho, agosto,
setembro, outubro

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

TURISMO
PERIODO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Monitorização de entradas,
recepção e acompanhamento de
visitantes, informação turística,
agendamento e visitas à Rota da
Filigrana

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
junho: 530 visitantes (39
estrangeiros); Julho: 596
visitantes (143 estrangeiros);
Agosto: 273 visitantes (80
estrangeiros)

junho, julho e
agosto

Gestão da Loja
Interativa de
Turismo

junho, julho e
agosto

Cedência de equipamentos a
Gestão de materias diversos serviços municipais
Apoio e gestão de meios
adstritos ao Turismo nomeadamente guarda-sois, roll- municipais
ups, pérgolas, balcão entre outros.

junho, julho e
agosto

Inserção de
conteúdos na
plataforma Tomy

Plano de
15 junho, julho e
monitorização das
agosto
águas balneares

Inserção mensal das informações
que constam na agenda cultural
Informação Turística
do Município na plataforma do
Porto e Norte de Portugal
Supervisão das análises realizadas
Gestão e promoção da época
nas praias de Zebreiros, Lomba e
balnear
Melres

01 de junho

Receção, na Loja Interativa de
Receção de grupo do Turismo de um grupo de 26
programa "Percursos cria ças da Escola Básica Sa te –
participantes no programa
D´Ouro
Percursos D'Ouro

01 de junho

Colocação nas praias
Preparação da logística necessária Promover as áreas balneares
de placas nas zonas
para a abertura das praias
locais
não vigiadas

06 de junho

Receção, na Loja Interativa de
Receção de grupo do Turismo de um grupo de 26
Divulgação do Município
programa "Percursos cria ças da Escola Básica Lagoa – junto das camadas mais
participantes no programa
D´Ouro
jovens
Percursos D'Ouro

Divulgação do Município
junto das camadas mais
jovens

07 de junho

08 de junho

Acompanhamento
do Plano de
Vigilância da
Qualidade das Águas
das Praias do
Acompanhamento
de um Grupo do
Operador Turístico

Garantir a segurança dos
Efetuar amostragens das análises
utilizadores daquele
da qualidade da água das praias
equipamento e manter os
do Municipio
níveis de qualidade das praias
Visita de 30 turistas à Casa Branca
Divulgação da Rota de
de Gramido (LIT) para
Filigrana
conhecimento da Rota da Filigrana

08 de junho

Todas as praias designadas têm,
obrigatoriamente, que ser
vistoriadas antes do arranque
oficial da Época Balnear. A vistoria
destina-se a garantir que a praia
reuna todas as condições
Obtenção da Licença|Edital
Acompanhamento
logisticas e humanas necessárias de Abertura para a Época
da vistoria às Praias
para a segurança dos seus
Balnear de 2016
utilizadores, ficando oficialmente
autorizada a abrir no dia 15 de
junho. Nesta data foram
vistoriadas as praias da Lomba,
Zebreiros e Melres

09 de junho

Acompanhamento
de visita Técnica da
"Rota da Filigrana"
com o executivo da
Autarquia

09 de junho

Receção, na Loja Interativa de
Receção de grupo do Turismo de um grupo de 26
Divulgação do Município
programa "Percursos crianças da Escola Básica Arroteia junto das camadas mais
– participa tes o progra a
D´Ouro
jovens
Percursos D'Ouro

Visita técnica de apresentação da
Promoção do produto
"Rota da Filigrana " com o
turístico "Rota da Filigrana"
executivo da Autarquia

Ação Promocional da Rota da
"Rota da Filigrana" Filigrana no Teleférico de Gaia, em
10 a 25 de junho
no Teleférico de Gaia que estiveram a trabalhar ao vivo
os artesãos, ARPA, Conceição
Inserida no Programa da Cidade
Europeia do Desporto, o gabinete
Caminhada 11 de junho
Percurso de Midões do Turismo dinamizou uma
caminhada "Percurso de Midões"
Certificação da
Reunião da Comissão de
Filigrana de Portugal Acompanhamento para a
Iniciativa promovida pela empresa
Artur valente da Costa, oned
Wine Spirit
promovemos a Rota da Filigrana,
em que estive a trabalhar ao vivo
12 de junho

Promoção da Rota da
Filigrana

Desenvolvimento do produto
"Turismo de Natureza"
Promoção das Artes e Oficios
Promoção da Rota da
Filigrana

12 de junho
Receção de Um
Grupo

Receção na Loja Interativa de
Turismo de um grupo de 15
Promoção da Rota da
adolescentes do Centro Social de
Filigrana
Soutelo que visitaram a exposição
"A Alquimia da Filigrana"

Receção, na Loja Interativa de
Turismo de um grupo de 27
crianças do Centro Escolar de
Receção de grupo do
Baguim do Monte; 25 alunos da
13 e 14 de junho programa "Percursos
EB de Vale de Ferreiros e 45
D´Ouro
alu ois da EB do Passal –
participantes no programa
Percursos D'Ouro

14 de junho

Receção e
acompanhamento
de um Grupo para
visita á Rota da
Filigrana

16 de junho

Receção e acompanhamento de
Receção de um
um grupo de 75 pessoas da
grupo de turistas
Agência de Viagens de Torres
nacionais em visita à
Vedras - INALVA - em visita à
"Rota da Filigrana"
"Rota da Filigrana"

Divulgação do Município
junto das camadas mais
jovens

No âmbito da Rota da Filigrana
recebemos um grupo de 7 turistas
Divulgação da Rota de
columbianos, à oficinas ARPA e
Filigrana
Topázio para conhecimento da
arte

Promoção da "Rota da
Filigrana"

16 e 17 de junho

Animação na Praia
da Melres

Desenvolvimento de um
programa de animação na praia
de Melres, que englobou diversas
Dinamização das praias do
atividades desportivas para toda
Município
as faixas etárias e a utilização de
insufláveis por parte dos mais
jovens

18 de junho

Acompanhamento
de um Grupo do
Operador Turístico
Scénic

Visita de 30 turistas à Casa Branca
Divulgação da Rota de
de Gramido (LIT) para
Filigrana
conhecimento da Rota da Filigrana

Teleférico de Gaia

Inauguração da Exposição que se
Promoção da "Rota da
encontra a decorrer no Teleférico
Filigrana"
de Gaia

Museu do Douro

Visita técnica à Exposição "O
Rosto da Filigrana Técnicas e
Promoção da "Rota da
Saberes de Gondomar, a decorrer Filigrana"
no Museu do Douro

22 de junho

26 de junho

30 de junho

Preparação do
Reunião com o Gabinete da
Festival
Cultura para ae preparação do
Gastronómico Caldo
Merendouro 2017
de Nabos

Promoção da Gastronomia
local

01 de Agosto

Reunião de
preparação do
evento Waterslide
Summer

Reunião preparatória da ação de
animação a realizar na cidade de
Rio Tinto nos dias 26 e 27 de
agosto

Apoio à logistica de
preparação desta ação de
animação

01 de agosto

Reunião com
restaurantes do
Minicípio

Reunião preparatória do XXVI
Festival Gastronómico Caldo de
Nabos

envolvimento dos
restaurantes no planeamento
das ações promocionais

04 de agosto

Reunião com a
Confraria do Caldo
de Nabos de
Gondomar

Reunião de apresentação da
Confraria do Caldo de Nabos e
apresentação de propostas de
colaboração

Envolvimento da Confraria do
Caldo de Nabos nas ações de
promoção da gastronomia
local promovidas pelo
Gabinete do Turismo

05 de agosto

Animação nas Praias Ação de animação com Insufláveis Animação das praias fluviais
do Município
na Praia da Lomba
do Município

06 de agosto

Caminhadas À
Descoberta de
Gondomar Caminhada Lomba
Com Vida

06 de agosto

Animação nas Praias Ação de animação com Insufláveis Animação das praias fluviais
do Município
na Praia da Lomba
do Município

07 de agosto

Reunião com
Operador Turistico

Reunião com Operador Turístico T
Promoção da Rota da
Bus para conhecimento da Rota
Filigrana
da Filigrana

Programa da TSF
Praia a Praia

O Gabinete do Turismo
acompanhou toda a logistica
inerente à transmissão do
programa praia a praia, que
decorreu em Melres

13 de agosto

No ambito da CED 2017, o
Desenvolvi,mmento do
Gabinete do Turismo realiza uma
Turismo de Natureza
caminhada mensal

Divulgação das praias fluviais
de Gondomar

Visita do operador marítimoturistico Scenic. O referido grupo
visitou a Welcome Center da Rota
da Filigrana, na Casa Branca de
Promoção turística de
Gramido, onde lhe foi
Gondomar
proporcionado um workshop por
umsa das oficinas parceiras deste
produto turístico

17 de agosto

Visita de Grupo à
Rota da Filigrana

20 de agosto

No ambito do programa de
animação para as praias, o
Gabinete do Turismo promoveu,
Animação nas Praias em colaboração com o operador
Following Emotions um passeio
Kayak/Sup entre Areja e Pé-deMoura

Animação das praias fluviais
do Município

20 e 21 de
agosto

No ambito do programa de
animação para as praias, o
Gabinete do Turismo promoveu,
Animação nas Praias
na praia de Melres, a ação
Momento Zen - Massagens na
Praia by Açucena Santos

Animação das praias fluviais
do Município

Distribuição de
informação sobre a
ação de animação
Acompanhamento
das montagens da
Ação de Animação
Water Slide Summer

Distribuição porta a porta, na
Apoio na comunicação do
cidade de rio Tinto, de informação
evento
sobre a realização do evento de
Apoio logistico à montagem do
evento

Apoio Logistico

26 e 27 de
agosto

Acompanhamento
da Ação de
animação Water
Slide Summer

O Gabinete do Turismo prestou
apoio à organização e
desenvolvimento integral do
evento

Apoio Logistico

26 e 27 de
agosto

No ambito do programa de
animação para as praias, o
Gabinete do Turismo promoveu,
Animação nas Praias
na praia da Lomba, a ação
Momento Zen - Massagens na
Praia by Açucena Santos

27 de agosto

No ambito da CED 2017, o
Gabinete do Turismo em
Animação das praias fluviais
Animação nas Praias colaboração com o Ginásio
do Município
Pitpower, promoveram uma ação
de Fitness na praia de Melres

23 e 24 de
agosto

25 de agosto

Animação das praias fluviais
do Município

27 de agosto

Visita de Grupo à
Rota da Filigrana

Visita do operador marítimoturistico Scenic. O referido grupo
visitou a Welcome Center da Rota
Promoção turística de
da Filigrana, na Casa Branca de
Gondomar
Gramido, onde lhe foi
proporcionado um workshop por
umsa das oficinas parceiras deste
produto turístico

29 de agosto

Reunião no Porto
Welcome Center

Reunião de preoparação de ação
promocional de Gondomar no
Promoção turística de
Porto Welcome Center, agendada Gondomar
para o dia 6 de setembro

setembro

O Gabinete do Turismo procedeu
a contactos com os restaurantes
do Municipio, no sentidio de
auscultar o interesse dos mesmos
em aderir a este projeto de
di ulgaç o do P oduto Tu ísti o
Gastronomia e Vinhos. Os Fins de
Se a a Gast o ó i os da TPNP
P epa aç o da
de o e
o pe íodo
ep ese taç o de
compreendido entre novembro
P o oç o Tu ísti a de
Gondomar nos Fins 2017 e maio 2018 em
de Semana
aproximadamente 70 municipios Gondomar
Gast o ó i os
do Norte de Portugal. Gondomar
2017/2018 da TPNP dedica o fim de semana de 16,17
e de a ço de
ao a oz
de lampreia e ao "Mimo D'Ouro".
Aderiram a esta iniciativa 19
restaurantes de Gondomar, que
no referido fim de semana, ao
clientes que consumirem o arroz
delampreia, oferecem um copo de
vinho de boas vindas

At dia de
setembro

Ela o aç o de u
pla o de a i aç o
nos restaurantes no
ambito do XXVI
Festival
Gast o ó i o
"Caldo de Nabos"

O Gabinete do Turismo efetuou
o ta tos o G upos Fol ló i os
do Co elho pa a a ealizaç o de P o oç o gast o ó i a e
u pla o de a i aç o pa a os
cultural de Gondomar
restaurantes participantes no
Festi al Gast o ó i o

Realizaç o do XXVI
Festival
2 de setembro a 12
Gast o ó i o
"Caldo de Nabos"

4 de setembro

6 de setembro

O XXVI Festi al Gast o ó i o
"Caldo de Nabos" decorreu de 2
de Setembro a11 9 de outubro em
estau a tes do Mu i ípio.
P o oç o da Gast o o ia
Neste pe íodo os estau a tes
Local
aderentes disponibilizaram nas
suas e e tas di ias, esta igua ia
da Gastronomia local

Foi ealizada a últi a olheita do
pla o a ual de o ito izaç o da
ualidade das guas al ea es do
Mu i ípio. Esta o ito izaç o
Mo ito izaç o da
Ga a ti a utilizaç o segu a
Qualidade das guas efetuada po t i os de u
das p aias do u i ípio
la o ató io a editado pa a o
balneares
efeito, com o acompanhamento
de u t i o do Ga i ete do
Turismo

Aç o de P o oç o
de Gondomar no
Porto Welcome
Center

A convite da Porto e Norte de
Portugal o Gabinete do Turismo
realizou , no Porto Welcome
Ce te , u a aç o p o o io al do
u i ípio. Neste dia, o a
ola o aç o de di e sos a tes os P o oç o Tu ísti a de
e produtores de iguarias regionais, Gondomar
fo a efetuadas degustações e
venda de produtos locais. A
a i aç o usi al este e a a go
do G upo Fol ló i o de S. Cos e
de Gondomar

11 e 15 de
setembro

Pa a a di ulgaç o do XXVI Festi al
Caldo de Na os s o editados
folhetos e cartazes cuja
dist i uiç o e efetuada pelo
Gabinete do Turismo. Nestas
Entrega de material datas p o edeu-se dist i uiç o
do referido material junto dos
promocional do
Di ulgaç o da Gast o o ia
restaurantes participantes nesta
Festival
local
gast o ó i o "Caldo aç o de p o oç o da
gastronomia local. Foram
de Nabos"
igualmente distribuidas 100
malgas de barro aos restaurantes
para oferta aos clientes, no
ambito de uma campanha de
fidelizaç o

Integrado nas Festas do Concelho
2017, o Gabinete do Turismo
XXVI Festival
p o o eu a XXVI ediç o do
16 de setembro
Di ulgaç o da Gast o o ia
Gast o ó i o Caldo
Festi al Gast o ó i o Caldo de
a 8 de Outubro
local
de Nabos
Nabos, que contou com a
pa ti ipaç o de
estau a tes

16 de setembro

Visita de G upo
Rota da Filigrana

Visita do ope ado a íti oturistico Scenic. O referido grupo
visitou a Welcome Center da Rota
da Filigrana, na Casa Branca de
Di ulgaç o da Rota da
Gramido, onde lhe foi
Filigrana
proporcionado um workshop por
uma das oficinas parceiras deste
p oduto tu ísti o

O Gabinete do Turismo procedeu
ao ato de e t ega dos P
ios do
Passatempo
#MyselfieinGondomar, no cada
Branca de Gramido. Alem dos
E t ega de P
ios participantes no passatempo,
do passatempo
P o oç o tu ísti a de
estiveram presentes os
16 de setembro
#MyselfieinGondom patrocinadores que entregaram
Gondomar
ar
ou he s o p odutos tu ísti os
de Gondomar aos premiados nas
atego ias a o u so Melho
Spot Tu isti o , Melho Selfie de
G upo , Selfie ais Ro
ti a e
"Selfie A Minha Praia é D'Ouro "

Ca i hadas
17 de setembro Descoberta de
Gondomar

No
ito da CED
,o
Gabinete do Turismo realiza uma
caminhada mensal. O percurso do
dia 17 de setembro contemplou Desenvolvimento do Turismo
as freguesias de Foz do Sousa e S. Ativo/Turismo de Natureza
Pedro da Cova. Os cerca de 500
inscritos efetuaram um circuito
de 10 Km entre Gens e Beloi

No ambito do XXVI Festival
Gast o ó i o Caldo de Na os o
Gabinete do Turismo promoveu o
concurso Melhor Caldo de Nabos
Concurso do Melhor 2017. O Concurso decorreu no
P o oç o da Gast o o ia
19 de setembro
Caldo de Nabos 2017 Ce t o de Edu aç o A ie tal da Local
Quinta do Passal, onde os 21
restaurantes aderentes colocaram
ap e iaç o de u ju í t i o os
seus caldos

O ato de entrega de diplomas aos
restaurantes participantes no
XXVI Festi al Gast o ó i o Caldo
de Nabos decorreu no mesmo dia
e local do concurso. Na mesma
E t ega de p
ios e i ó ia fo a di ulgados os
P o oç o da Gast o o ia
19 de setembro do concurso Melhor nomes dos restaurantes
Local
e
Caldo de Nabos 2017 p e iados a ediç o de
p o edeu-se e t ega dos
espeti os t of u: º Classifi ado Restaurante Cantinho das Manas;
ºP
io Restau a te MMM e
ºp
io Restau a te Ca deal

19 de setembro

22 de setembro

22 de setembro

Visita de G upo
Rota da Filigrana

Visita um grupo da Universidade
S io de Oli ei a de Aze is. O
referido grupo efetuou visita ao
welcome Center da Rota da
Di ulgaç o da Rota da
Filigrana, na Casa Branca de
Filigrana
Gramido e a oficina ARPA,
parceira da Rota da Filigrana, onde
lhe foi proporcionada uma
de o st aç o da a te da filig a a

Visita de G upo
Rota da Filigrana

Visita de g upo f a s de atletas
de hoquei adaptado, participantes
na CED 2017. O referido grupo
visitou a Welcome Center da Rota
Di ulgaç o da Rota da
da Filigrana, na Casa Branca de
Filigrana
Gramido, onde lhe foi
proporcionado um workshop por
uma das oficinas parceiras deste
p oduto tu ísti o

Visita de G upo
Rota da Filigrana

Visita do ope ado tu ísti o
Noventur (Torres Novas). O
referido grupo visitou a Welcome
Di ulgaç o da Rota da
Center da Rota da Filigrana, na
Filigrana
Casa Branca de Gramido e o
CINDOR, onde lhe foi
proporcionado um workshop

22 de setembro

23 e 24 de
setembro

24 de setembro

Encerramento da
Épo a Bal ea

E e ada a po a al ea as
p aias do Mu i ípio ue , u a ez
mais,decorreu sem incidentes, o
Gabinete do Turismo promoveu
um encontro com todos os
intervenientes, para efetuar um
P o o e o pet ias e
ala ço da po a al ea ,
elho a o se iço p estado
manifestar o reconhecimento
pú li o do t a alho dese ol ido
por todos e recolher
opi iões/sugestões pa a u a
o sta te elho ia dos se iços
prestados aos utilizadores das
praias de Gondomar

P o oç o da Rota
da Filigrana

O Gabinete do Turismo promoveu
a Rota da Filigrana no Encontro
Nacional de Colecionadores de
pa otes de açú a ue de o e
Di ulgaç o da Rota da
no Multiusos de Gondomar. O
Filigrana
evento contou com
de o st ações ao i o e e de
de filigranas, por 2 oficinas
parceiras do projeto

Acompanhamento
de isita tu ísti a

O Gabinete do Turismo planeou e
acompanhanhou os participantes
do Enconro Nacional de
colecionadores de pacotes de
P o oç o Tu isti a de
açú a e isita tu ísti a a
Gondomar
Gondomar. O Programa
contemplou visitas ao Monte
Crasto, a oficinas de filigrana , ao
Polis e Casa B a a de G a ido

I e ta iaç o e
o se aç o dos
25 de setembro
equipamentos das
e 3 de outubro
praias fluviais de
Gondomar

Te i ada a po a al ea
,
o Gabinete do Turismo efetuou
isitas s p aias do Mu i ipio pa a
le a ta e to e e ifi aç o de
Gest o de
materiais, assim como o
apuramento de necessidades de
a uisiç o pa a a p óxi a po a
balnear

eios

Visita de G upo
Rota da Filigrana

Visita de um grupo do INATEL. O
referido grupo visitou a Welcome
Center da Rota da Filigrana, na
Di ulgaç o da Rota da
Casa Branca de Gramido, onde lhe
Filigrana
foi propocionado um workshop de
filigranas por uma das oficinas
pa ei as deste p oduto tu ísti o

Dia Mundial do
Turismo

Para assinalar o Dia Mundial do
Turismo o Gabinete do Turismo
distribuiu aos visitantes da Loja
interativa de Turismo um kit
composto por diversas ofertas

28 de setembro

Visita de G upo
Rota da Filigrana

O Gabinete do Turismo recebeu e
acompanhou uma Comitiva de
e p es ias de joalha ia da
A
i a do Sul e isita Po tugal
a o ite da AORP Asso iaç o
Ou i esa ia e da Po tojóia.
P o oç o da"Rota da
A Rede internacional "Mujeres
Filigrana"
Brillantes", liderada por Ali
Pastorini, teve a oportunidade de
conhecer o Welcome Center da
Rota da Filigrana, na Casa Branca
de G a ido e a Top zio

10 de outubro

Desmontagem da
exposiç o "O Rosto
da Filigrana T i as e Sa e es
de Gondomar", no
Museu do Douro, na
R gua

A exposiç o iti e a te "o Rosto da
Filig a a" - T i as e Sa e es de
Gondomar", esteve patente no
P o oç o da"Rota da
Museu do Douro de 18 de abril a 8
Filigrana"
de outubro de 2017. Nesta data o
Ga i ete do Tu is o p o edeu
des o tage da exposiç o

Reu i o o
Operador Turistico

Reu i o o ope ado Tu isti o TBus, pa a ap ese taç o da Rota da
Filig a a. Este age te tu ísti o
P o oç o da"Rota da
pretende trazer pequenos grupos Filigrana"
a Go do a pa a isita Rota da
Filigrana"

26 de setembro

27 de setembro

11 de outubro

P o oç o Tu isti a de
Gondomar

Visita t i a
oficina de futuro
parceiro da Rota da
Filigrana

Visita e p esa Classi Sil e ,
pa a e ifi a as o dições pa a a Expa s o da"Rota da
e eç o de g upos o a ito da Filigrana"
Rota da Filigrana

Visita de G upo
Rota da Filigrana

A Rota da Filigrana recebeu um
grupo de alunos e professores da
Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. O
P o oç o da"Rota da
Programa contemplou visitas aos Filigrana"
parceiros CINDOR, onde o grupo
teve coportunidade de participar
u
o kshop, e Top zio

27 de outubro

Reu i o t

O Gabinete do Turismo efetuou
u a eu i o t i a pa a a
Planeamento
ela o aç o do Pla o de Ati idades
para 2018

31 de outubro

A ap ese taç o pú li a da X
ediç o dos Fi s de se a a
Gast o ó i os TPNP te e luga a
Biblioteca Municipal de Gaia.
Ap ese taç o dos
Neste ato, onde foi apresentada o P o oç o da gast o o ia
Fins de Semana
local
Gast o ó i os TPNP guia dos Fins de Semana
Gast o ó i os, o Ga i ete do
2017/2018
Tu is o p o o eu u a aç o de
degustaç o de p odutos
gast o ó i os de Go do a

outubro

P epa aç o da
Caminhada Final do
P og a a
"Descoberta de
Gondomar"

16 de outubro

17 de outubro

i a

A Caminhada de encerramento do
programa "A Descoberta de
Go do a " te luga o dia
Desenvolvimento do Turismo
de o e
o e o te pla a
Ativo/Turismo de Natureza
freguesia de valbom, previligiando
o percuso do Polis

outubro

Ela o aç o de
proposta para
evento de natal na
Casa Branca de
Gramido

Te do e o ta a po a atalí ia
foi elaborada uma proposta para a
di a izaç o da Casa B a a de
Gramido enquanto "Casa do Pai
Natal", estando associado uma
Di a izaç o da Casa B a a
a pa ha de p o oç o da Rota de Gramido
da Filigrana, entre outros
objectivos com o envolvimento da
Di is o de Cultu a, Edu aç o e
Aç o So ial e Despo to

Atualizaç o da
setembro/outubrop gi a de fa e ook
do Turismo

O Ga i ete do Tu is o p o ede
atualizaç o siste ti a da sua
p gi a de fa e ook, da do
Co u i aç o exte a
conhecimento quer das suas
ações, ue de ações o
i te esse tu ísti o, p o o idas
por outras entidades ou parceiros

Gest o da Loja
setembro/outub
Interativa de
ro
Turismo

A Loja Interativa de Turismo de
Gondomar, instalada na Casa
Branca de Gramido, funciona das
h
s h e das h
s
h
ho io de e o , de
Apoio ao isita te/P o oç o
segu da a do i go. Al
da
Tu ísti a do Mu i ípio e da
i fo aç o p estada po
trabalhadores do turismo com o Regi o
apoio de equipamentos
interativos, o Turismo
p opo io a, a uele espaço,
mostras de artesanato local,
nomeadamente a arte da filigrana

Mo ito izaç o das
setembro/outub entradas na Loja
Interativa de
ro
Turismo

At a s do ate di e to ao
turista/visitante, o Turismo
assegu a a ade uada i fo aç o
tu ísti a e/ou ge e alizada,
procurando motivar os visitantes a
conhecer os principais pontos
turistico-culturais de Gondomar. A
ase estatísti a ue pe ite
o ito iza a aflu ia de
idad os feita at a s do
p ee hi e to di io de u
mapa de registo de entradas. No
pe íodo e a lise, p o u a a
i fo ações a Loja I te ati a de
Turismo 710 pessoas, sendo 66
estrangeiros de diversas
nacionalidades e 644 nacionais

Re eç o de
do u e taç o e
setembro/outub encaminhamento de
ro
processos para a
candidatura a "Carta
de A tes o"

O Gabinete do Turismo prestou
recebeu e encaminhou processos Apoio aos ourives do
de candidatura a "carta de
Mu i ípio
A tes o" de ou i es

Gest o do
equipamento de
setembro/outub
di ulgaç o da
ro
Logomarca do
Mu i ípio

O Tu is o oo de a a utilizaç o
das est utu as desti adas
di ulgaç o da logo a a do
Mu i ípio, desig ada e te u
"Pop-Up" e dois "Roll-Ups"

O Turismo procede, mensalmente
I se ç o da Age da
i se ç o este e uipa e to,
setembro/outub
Cultural na
das i fo ações o sta tes o
ro
Plataforma da TPNP
Rotei o Cultu al do Mu i ípio
I se ç o de
ale d io de
eventos na
setembro/outub
Plataforma
ro
Interativa do Porto e
Norte de Portugal
E.R.

Conhecer os interesses dos
nossos visitantes e ajustar a
ofe ta s a a te ísti as da
procura

Gest o de

eios

O o jeti o p o o e a
visibilidade das iniciativas
constantes da Agenda
Cultural de Gondomar

T ata e to de i fo aç o
tu ísti a e ultu al do Mu i ípio e Di ulgaç o de Go do a a
espeti a atualizaç o a
rede de lojas interativas do
Plataforma Interativa do Turismo Porto e Norte de Portugal
do Porto e Norte de Portugal

