
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

ATA N.º 4 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 14 SETEMBRO 2016 

Aos 14 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Valongo, pelas dezoito 

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

Ribeiro, tendo estado também presentes: Arq.ta Teresa Andresen, Dr.a Ana Ferreira, Dr.a Cláudia Vieira, Eng. 

Luís Monteiro e Dr.a Raquel Viterbo.  

Os presentes abordaram a problemática dos incêndios florestais, lamentando a expressividade dos mesmos 

no presente verão na área do Parque das Serras do Porto. Salientou-se o grande incêndio florestal que 

deflagrou entre 7 e 14 de agosto, com início no lugar do Passal, e que consumiu um total estimado de 798,92 

hectares de floresta, matos e algumas parcelas agrícolas, nos concelhos de Gondomar, Paredes e Valongo, 

conforme relatório do ICNF. De facto, os incêndios afetaram de forma significativa o Parque das Serras do 

Porto, tendo os membros do Conselho Executivo demonstrado preocupação mas simultaneamente 

persistência no que respeita à implementação de medidas e ações de prevenção e minimização de impactes. 

Decidiram veicular uma nota sobre esta matéria. 

A reunião prosseguiu conforme previsto na ordem de trabalhos, tendo-se debatido a planificação das 

diferentes vertentes de atuação em curso. 

No que respeita ao processo de classificação como paisagem protegida regional, e face à importância de 

reunir com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o Dr. Celso Ferreira deu indicação para o 

Município de Paredes proceder ao contacto telefónico com esse organismo de modo a agendar-se uma 

reunião.  

No que respeita ao relatório de ponderação da discussão pública, assim como a outras tarefas em curso – 

elaboração de candidatura ao Norte2020, elaboração de proposta de intervenção nos centros de receção ao 

visitante e de programa da ação inaugural, elaboração do plano de comunicação e página de internet, 

definição de programa de atividades e outras – salientou-se a necessidade de envolvimento de equipas 

técnicas competentes em cada uma das áreas e decidiu-se agendar uma reunião de trabalho para dia 21 de 

setembro, em Valongo, tendo este município ficado de remeter planificação e proposta de elementos a 

convocar. 

Decidiu-se ainda agendar reuniões com a Direção Geral de Energia e Geologia, no decorrer da sua 

participação na discussão pública, e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

alusiva ao Norte2020. 

Salientou-se a necessidade de se trabalhar nos documentos previsionais de 2017, definindo-se os 

interlocutores de cada município para o efeito. 



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

presentes do Conselho Executivo. 

 

 

___________________________ 

Dr. Celso Ferreira 

 

 

______________________________ 

Dr. José Manuel Ribeiro 

 

 

 


