
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

ATA N.º 14 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 20 MARÇO 2017 

Aos 20 dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, pelas dezasseis horas 

e trinta minutos, reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Cláudia Vieira, Eng.º Luís 

Monteiro, Arq.ª Teresa Andresen e Dra. Raquel Viterbo. 

No decorrer da reunião abordaram-se os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos: 

Relatório e Prestação de contas 2016 

Aprovou-se o relatório de atividades e prestação de contas do ano de 2016, que irá ser remetido ao Conselho 

Fiscal para recolha de parecer, competência exarada na alínea a) do Artigo 23.º dos Estatutos, e à Assembleia-

Geral para apreciação e votação, conforme previsto na alínea b) no n.º 2 do Artigo 19.º dos Estatutos. 

Ponto de situação de assuntos em curso 

> Divulgação da classificação: definiu-se remeter ofícios de divulgação da classificação do território como 

paisagem protegida regional a proprietários e gestores florestais, entidades que integram a proteção civil, 

autoridades e juntas de freguesia e a associações, empresas e grupos organizados na área do usufruto. 

> Projetos Programa Escolhas: referiu-se a reunião de apresentação dos dois projetos com incidência no 

Parque das Serras do Porto - Trilhos d’Ouro e Papalagui, no dia 14 de março. Em ambos os projetos estão a 

ser envolvidos jovens que não se encontram em situação laboral e a ser trabalhadas diversas competências, 

nomeadamente na área do empreendedorismo. Mencionou-se que, dado que a Associação é parceira do 

primeiro projeto, necessita de aprovar as calendarizações mensais (determinou-se que será assegurado, 

dando-se conhecimento na reunião seguinte do Conselho Executivo). 

> Candidatura ao Prémio Geoconservação 2017: assinou-se os documentos necessários à candidatura, que 

será submetida até final de março, conforme consta do regulamento. 

Visita do Senhor Ministro do Ambiente 

Debateram-se os últimos pormenores relativos à visita do Senhor Ministro do Ambiente ao Parque das Serras 

do Porto, nomeadamente o trajeto final (CIA/Fojo das Pombas, percurso pelo vale do rio Ferreira, 

escombreiras das antigas minas de S. Pedro da Cova e área de lazer da Senhora do Salto) e os elementos e 

entidades a convidar. 

Participação na V Feira de Desporto, Lazer, Turismo e Natureza - Open Week ISMAI/IPMAIA 

Definiu-se os pormenores relativos à participação neste evento, a decorrer nos dias 31 de março e 1 de abril. 

O Parque das Serras do Porto marcará presença com a estrutura autossustentável e disponibilização do 

marcador alusivo ao projeto, assim como de desdobráveis e folhetos já existentes nos municípios, sendo 

assegurado dentro do possível acompanhamento técnico para divulgação e esclarecimento do público.  

 



Abordagem ao Parque das Serras do Porto no próximo guia turístico do Eixo Atlântico 

Acordou-se o texto e fotografias sobre o projeto a remeter ao Eixo Atlântico, como base para a publicação 

que essa entidade está a desenvolver e que tem como temática os recursos naturais. 

Integração em candidatura ao FSE no âmbito do Interreg Sudoe 

Debateu-se o assunto, tendo-se considerado que o objeto da candidatura (mobilidade sustentável em áreas 

naturais), vocacionado para a definição de uma estratégia que contribua para uma melhor gestão das 

deslocações e dos resíduos em espaços naturais, face à elevada carga de visitação, ainda não é especialmente 

crítico no nosso território, não sendo de integrar o projeto. 

Revisão dos PROF – emissão de parecer através da AMP 

Referiu-se que o GTF de Valongo, interlocutor da AMP no processo de revisão dos PROF, está a articular a 

emissão do devido parecer técnico com os GTF de Gondomar e Paredes. 

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

Executivo. 
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