ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 05
Ao dia 01 do mês de fevereiro 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 apresentou informalmente proposta de estratégia e planificação para o processo
de elaboração do Plano de Gestão, que se pretende de cariz marcadamente participativo. Prevê-se a
realização de seis sessões com participação de forças-vivas relevantes para a salvaguarda e valorização do
território, rotativamente pelos municípios integrantes, tendo-se também definido realizar uma reunião
preparatória para apresentação do processo aos membros dos órgãos autárquicos dos Municípios e Juntas
de Freguesia envolvidos, no dia 19 de fevereiro, às 21h, em Gondomar.
Avançar-se-á com os procedimentos de aquisição de serviços necessários à prossecução da elaboração do
Plano de Gestão.
Autorizações/Pareceres
Foi aprovada a pronúncia desfavorável relativamente ao projeto de (re)arborização da propriedade
“Tapada do Facho”, no território de Paredes. Estão em curso as análises relativas ao projeto de
(re)arborização da propriedade “Serra Cavalos T005 e T009” (Gondomar) e ao pedido de dinamização
turística por parte da My Greenway Tours (Valongo).
Página de internet do Parque das Serras do Porto
Após um período de teste e ajustes, a página de internet está concluída e pronta para disponibilização ao
público. Não obstante, dado tratar-se de um site dinâmico, pode ser atualizado sempre que se afigurar
necessário.
Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro”
Foi aprovado o plano de atividades de fevereiro.
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Outros assuntos
Referiu-se a reunião havida com a empresa Call of the Wild, que atua na área das corridas de obstáculos e
está disponível para apresentar propostas nesse âmbito para o território 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.
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Dr. José Manuel Ribeiro
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