
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

ATA N.º 12 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 01 FEVEREIRO 2017 

Aos 01 dias do mês de fevereiro 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, Dr. José Manuel Ribeiro e Dr. 

Marco Martins, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Cláudia Vieira, Eng.º Luís Monteiro e Dra. 

Raquel Viterbo. 

No início da reunião enalteceu-se a atribuição ao Parque das Serras do Porto do Alto Patrocínio da Presidência da 

República, um reconhecimento da relevância deste projeto no contexto nacional. 

De seguida abordaram-se os assuntos previstos na ordem de trabalhos, nomeadamente: 

I. Assuntos em curso 

a) publicação do Aviso em Diário da República – pagamento 

Agilizou-se procedimentos bancários no sentido de efetivar o pagamento do aviso. 

b) divulgação, centros receção – vinis, painel de boas-vindas 

Referiu-se a necessidade dos vinis dos centros de receção e do painel de boas-vindas incorporarem a menção ao 

Alto Patrocínio da Presidência da República. Gondomar ficou de apresentar uma sugestão alternativa para o painel. 

Acordou-se o procedimento e interlocutores para a promoção do Parque das Serras do Porto nas redes sociais. 

O Dr. Celso Ferreira salientou a importância de promover a articulação com a Turismo do Porto e Norte de Portugal 

no que respeita à promoção deste território. Enfatizou o interesse da aplicação TOMI GO, sendo de averiguar a 

possibilidade de integrar um conteúdo específico alusivo ao Parque das Serras do Porto. Referiu que os serviços de 

Inovação de Paredes, com experiência em projetos de plataformas/aplicações, poderão articular estas questões 

com os outros municípios. 

O Dr. Celso Ferreira sugeriu também a colocação de placas direcionais nas vias rodoviárias de acesso, tendo-se 

definido que Paredes articularia este assunto com os outros municípios. 

c) formulário e procedimento para pedidos de autorização ou parecer, edital 

O formulário e procedimento foram genericamente aprovados. No que respeita à redação do edital alusivo à 

prática de atividades turísticas e desportivas motorizadas, este deverá ser subsequente a um período de 

consulta e debate procurando envolver entidades com atuação ou interesse nesta matéria. 

d) gestão contabilística – apoio técnico, software 

Assunto em tratamento pelo município de Valongo. 

 

 

 



II. Visita CCDR-N – programação 

O ponto de encontro da visita será no Centro de Interpretação Ambiental, Serra de Santa Justa. Deverá ser 

definido pela equipa técnica intermunicipal um trajeto interessante pelo território do Parque, abrangendo os 

três municípios e a percorrer em viaturas todo-o-terreno, com a duração de uma manhã. 

III. Projeto “Papalagui” – candidatura apresentada pelo Centro Social de Ermesinde ao programa 

Escolhas 6ª Geração 

O Dr. José Manuel Ribeiro deu nota da aprovação desta candidatura, tendo ficado decidido promover o 

contacto entre os dois projetos Escolhas com incidência no Parque das Serras do Porto: Papalagui e Trilhos 

d’Ouro, com vista a uma eventual articulação. 

IV. Outros assuntos 

Referiu-se a reunião com Sua Excelência o Presidente da República, agendada para dia 24 de fevereiro, em 

Lisboa. 

O Município de Valongo deu nota de que irá constar de um Boletim Eco XXI, da Associação ABAE, tendo 

selecionado como tema o Parque das Serras do Porto. Informou também que o projeto “FUTURO – 100.000 

árvores na AMP” será abordado numa edição do Programa Biosfera, da RTP2, dedicado à floresta, com 

filmagens na Serra de Santa Justa. 

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