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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

CONSELHO EXECUTIVO 

ATA N.º 20 
 

Aos 03 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, pelas nove horas e 

trinta minutos, reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, Arq.ª Teresa 

Andresen e Dra. Raquel Viterbo. 

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

Ponto de situação dos processos em curso 

Referiu-se que as equipas afetas aos estudos de base encontram-se a desenvolver os seus trabalhos, estando 

prevista uma reunião conjunta, para ponto de situação, no dia 19 de setembro de manhã. O objetivo é que 

os estudos estejam todos concluídos até final do presente ano civil. 

Deu-se nota da inscrição na Conferência Europarc, incluindo no Encontro de Presidentes e no Marketplace, 

momentos interessantes para a divulgação do Parque das Serras do Porto junto de outras entidades com 

responsabilidade na gestão de áreas protegidas. 

Capacitação da Associação 

Redigiu-se o requerimento a apresentar à CGD solicitando o aumento do limite máximo diário das operações 

bancárias digitais para 15.000,00€. 

Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro” 

Aprovou-se o relatório de atividades de agosto. 

Outros assuntos 

José Manuel Ribeiro informou que o Centro de BTT de Valongo irá ser inaugurado no dia 6 de agosto. 

Apresentou o folheto de divulgação do projeto, no qual consta o logo do Parque das Serras do Porto. 

Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos 

membros do Conselho Executivo. 

 

___________________________ 

Dr. Celso Ferreira 
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___________________________ 

Dr. José Manuel Ribeiro 

 

 

___________________________ 

Dr. Marco Martins 

 


