
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

ATA N.º 5 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 21 SETEMBRO 2016 

Aos 21 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. José Manuel Ribeiro e Dr. Marco 

Martins, tendo estado também presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Cláudia Vieira, Eng. Luís Monteiro. Arq.ta 

Teresa Andresen e Dra. Raquel Viterbo. 

A reunião decorreu conforme previsto na ordem de trabalhos, tendo-se efetuado um ponto de situação das 

diferentes componentes de atuação em curso, nomeadamente: 

a) discussão pública: a equipa técnica está a elaborar o relatório de ponderação, sendo no entanto importante 

conseguir-se o agendamento de reunião com o ICNF; 

b) candidatura ao Aviso N.º Norte-14-2016-01: uma equipa de trabalho interdisciplinar já reuniu sobre o 

assunto, de modo a dar seguimento à proposta de candidatura; 

c) centros de receção e ação inaugural: afigura-se necessário desenvolver do ponto de vista gráfico os suportes 

de divulgação, tendo Gondomar demonstrado disponibilidade para assegurar essa componente. Quanto à 

ação inaugural, a data será definida oportunamente; 

d) comunicação: a equipa técnica intermunicipal vai proceder à compilação de elementos textuais e 

fotográficos com vista à elaboração de uma página de internet do projeto, a ser desenvolvida em termos de 

programação por Valongo; 

e) documentos previsionais 2017: Gondomar desenvolverá uma proposta base, a ser articulada com os 

contributos dos restantes municípios. 

De seguida abordou-se o convite do Alto Relevo – Clube de Montanhismo para a Associação Parque das Serras 

do Porto apresentar o projeto no 2.º Congresso de Mineração Romana e Espeleologia, a decorrer em Valongo 

nos dias 29 e 30 de outubro, tendo-se definido que a Sra. Arq.ta Teresa Andresen faria uma apresentação 

inicial, intervindo depois os três membros do Conselho Executivo. 

Fez-se uma breve referência ao “Modelo de Gestão da Rede Nacional de Áreas Protegidas”, redigido pelo 

Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, a ser debatido na próxima reunião da 

Secção de Municípios com Áreas Protegidas da ANMP. Será importante articular a presença da Associação do 

Parque das Serras do Porto nessa reunião, ainda sem data marcada. 

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

presentes do Conselho Executivo. 
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