ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 04
Aos 18 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Valongo, pelas nove horas,
reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dr.ª Ana Ferreira, Arq.º Eduardo Paupério, Dr.ª
Mónica Antunes, Dr.ª Raquel Viterbo e Arq.ª Teresa Andresen.
Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, abordaram-se os seguintes assuntos previstos na
ordem de trabalhos:
Plano de Gestão
A Arq.ª Teresa Andresen deu nota da proposta de envolvimento da Universidade de Aveiro no processo de
participação inerente à elaboração do Plano de Gestão, tendo ficado agendada reunião com a equipa no
dia 24 de janeiro. Na próxima reunião do Conselho Executivo dever-se-á debater em concreto a
estratégia/procedimentos e a planificação da execução do Plano de Gestão.
Autorizações/Pareceres
Foi aprovada a pronúncia favorável da Associação relativamente ao VI Trail Santa Iria, previsto para dia 4 de
fevereiro, com as devidas recomendações quanto à salvaguarda do património, à segurança e salubridade e
ao respeito pela propriedade privada.
A My Greenway Tours solicitou autorização para atuar no território, tendo sido decidido solicitar à mesma
indicação dos traçados que prevê utilizar, de modo a que o Parque possa desde logo aferir da sensibilidade
dos mesmos e eventualmente solicitar ajustes.
Procedimentos de aquisição
Ficou decidido adquirir-se uma bandeira estampada com o logótipo do Parque das Serras do Porto, para
utilização em reuniões e outros eventos.
Assinatura de protocolo com FCUP
Decidiu-se sugerir à FCUP a dinamização de uma visita ao Parque das Serras do Porto com o respetivo
Diretor e demais elementos envolvidos no protocolo e no projeto, para contacto próximo com o território e
assinatura presencial e conjunta do documento.
Página de internet do Parque das Serras do Porto
Referiu-se que está já disponível a versão de teste da página na internet do Parque, que será
disponibilizada aos elementos que contribuíram com informação para este suporte de divulgação, de modo
a que possam verificar e apresentar sugestões de correção ou melhoria. Esclareceu-se no entanto que,
dado tratar-se de um site dinâmico, pode ser atualizado sempre que se afigurar necessário.
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Outros assuntos
A Global Media Group apresentou uma proposta em torno da comunicação do Parque das Serras do Porto,
tendo o Conselho Executivo considerado que não seria para já oportuno investir nesta matéria, dadas as
prioridades de atuação estarem focadas no plano de gestão e na rede de percursos pedestres. A ponderar
futuramente.
Quanto ao pedido de comparência na 3.ª reunião de Consórcio do “Trilhos D’Ouro”, enquanto entidade
parceira, ficou definido que participará na mesma a técnica Raquel Viterbo, que articulará com o Presidente
do Conselho Executivo a aprovação e assinatura do relatório relativo a 2017, o qual será apresentado na
referida reunião.
No que respeita à sugestão rececionada de colocação de sinalética em novos locais, na zona de Gens, o
Conselho Executivo definiu que se aferiria a necessidade de colocação de mais placas de orientação
rodoviária nos três municípios, de modo a ponderar a respetiva aquisição.
Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos
membros do Conselho Executivo.
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