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CULTURA 
 
- Coordenação e articulação permanentes das atividades desenvolvidas pelos Serviços inclusos 
na Divisão, com destaque para a situação anómala decorrente das contingências definidas pela 
COVID-19 e que envolveram todos os Serviços da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, 
ativando as reaberturas de espaços e sua programação adaptada; 
- Definição e publicitação das atividades culturais do primeiro trimestre 2021, incluindo o festival 
“Sons de Vez”; 
- Implementação dos projetos conectados com rotas históricas, incluindo Caminho Ribeiro 
Minhoto, Caminhos de S. Bento e Caminho de Santiago, via Celanova; 
- Finalização do projeto “Oficinas de Criatividade Himalaya”; 
- Desenvolvimento das fases preparatórias e abertura do concurso público do projeto “Espaço 
Valdevez”; 
- Implementação do projeto do “Centro Interpretativo e Etnográfico de Soajo”; 
- Implementação da nova versão do Portal da Memória Arcuense; 
- Acompanhamento junto das entidades da Tutela dos procedimentos respeitantes à classificação 
material e imaterial do Santuário de N. S. da Peneda e da própria romaria 
- Dinamização da programação cultural para os meses exequíveis e em abertura dos 
equipamentos culturais; 
- Organização e coordenação continuada da bolsa de 13 projetos de parceria com a CIM Alto 
Minho de potenciação cultural, turística e das tradições; 
- Implementação do Plano de Atividades e Orçamento da DDSC para 2021; 
- Coordenação das Atividades de Enriquecimento Curricular e sua implementação; 
- Reprogramação das ações e plano dos 50 anos da morte de Tomaz de Figueiredo e respetivos 
reajustes; 
- Desenvolvimento de atividades e plano de trabalhos do CIB- Centro Interpretativo do Barroco; 
- Desenvolvimento de atividades e plano de trabalhos e atividades diversas do Paço de Giela; 
- Coordenação e implementação das atividades do Projeto de promoção do sucesso escolar 
“School 4 All Arcos de Valdevez” no âmbito da Divisão; 
- Coordenação geral dos 8 estagiários integrados na edição 2020 do PEPAL. 
 
 
 
TURISMO 
 
- Atualização | Conteúdos, Conceção e Elaboração de Trabalhos Gráficos | Roteiros “Experiências” 
- “Dois”, “Família”, “Grupo” e “Seniores”; 
- Atualização de Conteúdos | Elaboração de Trabalhos Gráficos - Roteiro "Soajo";  
- Definição/ Produção de Conteúdos | Elaboração de Trabalhos Gráficos - Roteiro "Gavieira";  
- Conteúdos| Receituário e Produção de Imagens e Texto para Publicação sobre a Carne da 
Cachena “Diverte-te Cozinhando Carne da Cachena”; 
- Alteração de Conteúdos / Elaboração de Trabalhos Gráficos – "Mapa Ilustrado A3" Arcos de 
Valdevez; 
- Alteração de Conteúdos / Elaboração de Trabalhos Gráficos – "Mapa Ilustrado em Bloco" Arcos 
de Valdevez; 
- Apoio| Produção Conteúdos de Vídeo - Campanha promocional “Abrace a Natureza” 
- Produção Locais | Realização de Vídeo Promocional "O Tempo" - Ano 2020; 
- Coordenação PATAV - Programa de Apoio ao Turismo de Arcos de Valdevez; 
- Inserção /Atualização de Conteúdos para o Site do Município / "VisitArcos";  
- Atualização dos conteúdos e dinâmicas da plataforma da TPNP; 
- Gestão e dinamização das redes sociais do Visitarcos.pt (Facebook, Instagram e Youtube); 
- Gestão do Google My Business dos Pontos Turísticos do Município; 
- Gestão do Google Analytics (Website Visitarcos.pt); 
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- Gestão do Google Ads - Anúncios redes sociais e Google; 
- Criação de relatório de desempenho trimestral das redes sociais Visitarcos; 
- Criação de conteúdos para as Redes Sociais; 
- Criação de conteúdos para a Newsletter Semanal; 
- Definição | Produção de Conteúdos | Revista de Turismo “Escapate Cerca” |Faro de Vigo; 
- Definição | Produção de Conteúdos | LUSOJORNAL; 
- Criação de Boletim Informativo do Alojamento Turístico em Arcos de Valdevez; 
- Atualização trimestral da base de dados/contactos do Alojamento Turístico em Arcos de 
Valdevez; 
- Definição | Produção de Conteúdos | Projeto - NATURMINHO ROTAS em parceria com a CIM 
Alto Minho; 
- Definição | Produção de Conteúdos | Revista Evasões; 
- AMPV - Projeto Enoturismo Portugal: adesão a plataforma Inventrip (e integração com o Portal, 
Livro Digital e SmartFarmer), em parceria com a AVVEZ; 
- Definição | Produção de Conteúdos descritivos e fotografias da Rota (publicação de rotas 
localizadas no Minho na plataforma Portuguese Trails e desenvolvimento de uma brochura 
promocional das rotas) -  Naturminho II; 
- Definição | Produção de Conteúdos descritivos e suporte fotográfico | Plataforma 
EscapadaRural.pt.; 
- Análise conteúdos a inserir na Plataforma Caminhos da Fé | Paths of Faith do Turismo de 
Portugal (Caminhos de Cister, Santiago e Via Mariana); 
- Estruturação de um conjunto de medidas/sugestões para submeter em parceria com a CIM Alto 
Minho para o Plano Turismo + Sustentável 20-23; 
- Estruturação | Produção de Conteúdos - Analise de Oferta Turística de Arcos de Valdevez com 
o IPDT para o “Estudo de Levantamento das Necessidades e Oportunidades de Inovação e 
Qualificação da Oferta Turística do Minho” da CIM Alto Minho; 
- Elaboração de Regulamento do Alojamento Local; 
- Elaboração do Estudo e Regulamento para a Sinalética Turística Comercial; 
- Criação de novo design de Anúncios para as Redes Sociais de Turismo Visit Arcos de Valdevez; 
- Gestão e criação de conteúdo para Redes Sociais Visit Arcos de Valdevez; 
- Definição | Representação do Município “Mário Cerqueira” Artesanato | Cestaria - Programa 
"Somos Portugal - Festa da Castanha!" - Edição 2020; 
- Estruturação | Produção de Conteúdos sobre Soajo | Porto Canal rubrica intitulada de "De Lés a 
Lés"; 
- Estruturação de Passatempo | Giveaway “Este Natal Compre no Comércio Local”; 
- Definição | Produção de Conteúdos e Acompanhamento das gravações do programa “Natal na 
Minha Terra| Porto Canal; 
- Estruturação | Produção de Conteúdos sobre Arcos de Valdevez | Porto Canal rubrica intitulada 
de "De Lés a Lés"; 
- Produção do Evento | “Arcos de Valdevez “Magia de Natal” - Edição 2020; 
- Estruturação | Produção de Regulamento para Concurso de Fotografia “Arcos pela Lente”; 
- Exposição do Concurso de Fotografia “Arcos Pela Lente” - devido ao confinamento, e 
consequente impedimento à visita da exposição, adaptação da exposição para as Redes Socias, 
onde partilhamos alguns dos registos expostos; 
- Apoio| Conteúdos Expositivos para a Loja de Turismo da Peneda; 
- Reposição de Material Promocional aos estabelecimentos comerciais e/ou empresas de Turismo 
aderentes ao de Kit/ Expositor de Turismo;  
- Contacto com plataformas/ operadores turísticos Nacionais e Internacionais; 
- Apoio às solicitações via correio eletrónico e/ou telefone, bem como o atendimento na Loja 
Interativa de Turismo; 
- Apoio /Coordenação das atividades dos Estagiários do PEPAL; 
- Coordenação | Manutenção do Edifício e Gestão da Equipa do Centro de Formação e 
Exposições; 
- Coordenação | Manutenção do Edifício e Gestão da Equipa do Centro Municipal de Informação 
e   Turismo;   
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- Apoio à Produção | Gravação da Série “Chegar a Casa”, uma coprodução com a SPI e a 
Produtora Espanhola CTV de Sérgio Graciano | Série SPI/RTP; 
- Apoio à Produção | Equipa Técnica e Produção de Locais | Plural Entertainment Portugal | 
Telenovela “Para a Vida Toda” - Ano 2021. 
 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
- Gestão e coordenação dos transportes escolares do ano letivo 2020/2021; 
- Gestão e coordenação de pedidos extraordinários de transporte; 
- Gestão de reclamações; 
- Ações de verificação em articulação com a GNR, dos serviços de transporte; 
- Gestão de passes escolares; 
- Gestão de faturas e pagamentos; 
- Gestão e coordenação das refeições do ano letivo 2020/2021; 
- Atualização da base de dados relativa aos alunos que efetuam refeição escolar; 
- Ações de verificação aos refeitórios escolares; 
- Gestão de pagamentos de refeições; 
- Gestão dos pedidos de equipamento e material de apoio à componente de apoio à família; 
- Gestão de faturas e pagamentos; 
- Gestão dos pedidos de manutenção formulados pelas escolas, nomeadamente, avarias elétricas, 
avarias informáticas, serviços de pichelaria, obras de beneficiação de espaços escolares, 
colocação de vidros, etc; 
- Requisições de material e equipamento solicitado pelas escolas. 
 
 
 
AÇÃO SOCIAL 
 
- Gestão das candidaturas no âmbito da medida Vale de Compras; 
- Gestão dos apoios atribuídos no âmbito da medida Vale de Natal; 
- Instrução dos pedidos de apoio social com água e saneamento; 
- Instaurados novos pedidos de habitação social; 
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de habitação social; 
- Geridas denúncias relativas a problemas existentes nas habitações sociais; 
- Emitidas informações sociais relativas a inquilinos com rendas em atraso; 
- Celebrados acordos para pagamento de rendas vencidas e não pagas; 
- Avaliação dos pedidos de apoio para recuperação habitacional apresentados na segunda fase 
de candidaturas; 
- Monitorização das situações que se encontram em fase de recuperação habitacional; 
- Ações de verificação das obras de recuperação concluídas; 
- Instaurados novos pedidos de apoio económico; 
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de apoio económico instaurados; 
- Atendimento e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, nomeadamente a nível 
económico, para colmatar carências de primeira necessidade, bem como, orientação e 
encaminhamento para resolução de questões legais relacionadas com direitos e benefícios 
sociais; 
- Instaurados novos processos de promoção e proteção; 
- Celebrados acordos de promoção e proteção; 
- Realizadas reuniões da Comissão Restrita; 
- Inseridos processos na base de dados das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 
- Realizadas reuniões da Comissão; 
- Instaurados processos e tratadas as denuncias apresentadas; 
- Gestão de pedidos de transporte para frequência em instituições de apoio à deficiência; 
- Colaboração com o Projeto “Vencer o Autismo”, organização da Palestra “Entender Autismo”; 
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- Participação nas reuniões de Núcleo Local de Inserção; 
- Dinamização do Projeto “Voluntariado de Proximidade” ; 
- Colaboração na elaboração da Estratégia Municipal de Habitação; 
- Colaboração na elaboração do Plano Municipal para a Igualdade e Não discriminação; 
- Execução do Plano Municipal Sénior; 
- Dinamização do Projeto “Seniores+Ativos” ; 
- Dinamização do Projeto CLDS4G; 
- Parceria com Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
para implementação do projeto bridGEs: Empresas do Alto-Minho pela Igualdade de Género; 
- Atendimento, orientação e apoio das pessoas que ligaram para a linha de apoio às pessoas com 
necessidades sociais; 
- Apoio alimentar, em articulação com a Segurança Social, Cruz vermelha, Caritas e Juntas de 
Freguesia, às famílias que manifestaram carências ao nível alimentar; 
- Apoio às famílias, com recurso ao trabalho voluntário, que por razões de idade, confinamento 
devido a doença ou outras, manifestaram falta de retaguarda familiar para fazer face a algumas 
tarefas, nomeadamente, compras, pagamentos de serviços, acesso a medicação, etc; 
- Atendimento dos candidatos, instrução e tratamento dos pedidos de apoio ao pagamento de 
tarifas de água e saneamento. 
 
 
 
DESPORTO E ASSOCIATIVISMO 
 
- Organização do evento “Natal Run Solidário”; (cancelado devido à covid-19) ; 
- Execução do Projeto de Atividade Físico-Desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico; ; 
- Execução do Projeto Seniores Mais Ativos; (suspenso a 14 janeiro devido à covid-19) 
- Execução do Projeto de atividade física nos Lares de Idosos; (suspenso devido à covid-19) ; 
- Execução do Projeto Diabetes em Movimento; (suspenso devido à covid-19) ; 
- Execução do Projeto de atividade física nos Jardins de Infância; (suspenso a 14 janeiro devido 
à covid-19) ;  
- Apoio na execução do projeto de atividade física do Centro de Atividades Ocupacionais 
(C.A.O.); (suspenso devido à covid-19) ; 
- Execução do Projeto da Escola de Natação da Piscina Municipal; (suspenso 14 janeiro devido 
à covid-19) ; 
- Atualização dos conteúdos nas páginas do Gabinete de Apoio ao Associativismo, dos Trilhos 
Pedestres, do Município e do Facebook do Desporto; 
- Elaboração de rede de percursos cicláveis;  
- Apoio nas Candidaturas aos Programas Municipais do Associativismo; 
- Gestão e Manutenção das Instalações Desportivas e Espaços Verdes envolventes. 
 
 
















