
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

ATA N.º 6 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 20 OUTUBRO 2016 

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

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

Dr. Marco Martins, tendo estado também presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Cláudia Vieira, Eng. Luís 

Monteiro e Dra. Raquel Viterbo. 

A reunião decorreu conforme previsto na ordem de trabalhos. Iniciou-se com a abordagem à classificação 

como paisagem protegida regional, tendo-se referido que, embora o relatório de ponderação se encontre 

em fase de revisão final, deve a sua conclusão ficar pendente da reunião com o ICNF, agendada para dia 

quatro de novembro, às 11h, em Lisboa. 

A reunião prosseguiu com o debate em torno da candidatura ao aviso do Património Natural, tendo-se 

chegado à conclusão de que não estão reunidas condições propícias à submissão da mesma. Dever-se-á no 

entanto dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no sentido de criar um projeto que 

permita efetivamente afirmar o Parque das Serras do Porto como uma marca territorial e implementar 

condições de excelência ao nível da dinamização e usufruto. 

Os membros do Conselho Executivo aprovaram a proposta gráfica de base aos suportes informativos e 

identificativos dos centros de receção do Parque das Serras do Porto. 

Referiu-se a necessidade de se trabalhar nos documentos previsionais para 2017, de modo a que sejam 

presentes à Assembleia-Geral. 

Abordou-se ainda a reclamação ao registo da marca, apresentada pelo Instituto de Vinhos do Douro e Porto, 

tendo ficado definido que Paredes agendaria uma reunião com esta entidade. 

Por fim, e face à informação de que os Gabinetes Técnicos Florestais se encontram a concluir o relatório 

alusivo aos incêndios na área das Serras do Porto, definiu-se que este seria apresentado na próxima reunião 

do Conselho Executivo. 

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

Conselho Executivo. 
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