
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

ATA N.º 11 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 18 JANEIRO 2017 

Aos 18 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniram os membros do Conselho Executivo Dr. Celso Ferreira e Dr. José Manuel Ribeiro, estando 

também presentes: Dra. Ana Ferreira, Eng.º Luís Monteiro e Dra. Raquel Viterbo. 

Na reunião abordaram-se os assuntos previstos na ordem de trabalhos, nomeadamente: 

Abordagem aos assuntos em curso 

a) publicação do Aviso em Diário da República 

Dado que a publicação de avisos na 2.ª série do Diário da República está sujeita a pagamento, o Senhor Presidente 

do Conselho Executivo procedeu à autorização da despesa inerente à publicação do aviso da classificação da 

paisagem protegida regional, no valor de 542,10€, a pagar à Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 

b) processo Finanças 

Optou-se pelo não pagamento da coima, entendendo-se apresentar um pedido de dispensa da mesma no devido 

tempo, ou seja, assim que seja rececionada a nova notificação. 

c) software e serviço de contabilidade – orçamentos, apoio técnico 

Referiu-se a consulta a três empresas que comercializam software informático específico para Pocal. Dada a 

necessidade de envolver um técnico da área da contabilidade neste processo, o Dr. José Manuel Ribeiro ficou de 

abordar o assunto com o serviço competente do município. 

d) formulário autorização/parecer; edital 

Mencionou-se que está em curso a elaboração destes documentos, que necessitam no entanto de uma maior 

maturação antes de serem debatidos. 

e) divulgação; adaptação centros receção 

Os elementos presentes concordaram com a maqueta para os centros de receção - vinis para envidraçados. 

O Dr. Celso Ferreira mencionou que Paredes teria uma proposta para o painel de entrada da Paisagem Protegida 

Regional, que ficou de remeter a todos os envolvidos. 

Com vista à promoção do conhecimento e divulgação do Parque das Serras do Porto, o Dr. Celso Ferreira apresentou 

a ideia da Associação fomentar a realização de teses sobre o território mediante apoio à publicação das mesmas em 

livro, numa coleção que se poderá intitular “Cadernos científicos do Parque”. Será de amadurecer e preparar 

regulamento, no sentido de divulgar à academia e imprensa. 

f) notas sobre reuniões com Doutora Alexandra Vieira e FSC Portugal 

Mencionou-se que a Doutora Alexandra Vieira, docente e investigadora na área da arqueologia, está interessada 

em desenvolver trabalho no território do Parque das Serras do Porto necessitando, para apresentar uma proposta, 

de reunir a bibliografia existente, tendo-se definido os interlocutores neste processo. 

Na reunião decorrida nesta data com a FSC Portugal, esta apresentou o trabalho que desenvolve e lançou desafios 

aos municípios e/ou associação, tendo ficado de remeter a informação de forma detalhada por e-mail, de forma a 

ser mais facilmente disseminada.  

 



 

Visitas Presidência da República e CCDR-N  

O Dr. Celso Ferreira referiu que ainda não está confirmada a data para a visita de Sua Excelência o Senhor Presidente 

da República. No que respeita à visita da CCDR-N, esta ficou agendada para dia 10 de fevereiro, com início pelas 

09h30. Deverá contemplar um circuito pelo território, em viaturas todo-o-terreno. 

Para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros presentes do Conselho 

Executivo. 

 

___________________________ 

Dr. Celso Ferreira 

 

___________________________ 

Dr. José Manuel Ribeiro 

 


