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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

CONSELHO EXECUTIVO

ATA N.º 06

Ao dia 15 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

Raquel Viterbo e Arq.º Gonçalo Andrade.

Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, analisou-se a versão final do relatório referente

aos Estudos Prévios, disponibilizada pela Arq.ª Teresa Andresen, tendo o Conselho Executivo decidido

divulgar o mesmo na página na internet do Parque das Serras do Porto, após inserção de mensagem

introdutória por parte dos três Presidentes de Câmara.

De seguida, abordaram-se os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos:

1.ª Alteração ao orçamento

Aprovou-se a primeira alteração ao orçamento, com vista a reforçar as verbas inerentes à elaboração do

Plano de Gestão, compromisso primeiro da Associação para o presente ano civil, face ao previsto no

regulamento de gestão da Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto.

Autorizações/Pareceres

Referiu-se a emissão de parecer desfavorável no que respeita ao projeto de rearborização da propriedade

“Sorte da Serra” (Serra Santa Justa), apresentado ao ICNF pela Navigator Forest Portugal.

Processos de aquisição de serviços

Decidiu-se autorizar o pagamento das mensalidades associadas ao programa de gestão contabilística por

débito direto e referiu-se a abertura dos procedimentos de aquisição dos serviços necessários à

prossecução do Plano de Gestão.

Possibilidades de financiamentos/apoios

O Conselho Executivo decidiu promover uma reunião técnica intermunicipal para análise das oportunidades

de financiamento em curso e articulação de eventuais propostas (ex. Linha de Apoio à Sustentabilidade,

Orçamento Participativo Portugal, Fundo Ambiental – Apoiar a adaptação às alterações climáticas).

Preparação de atividades – assinatura de protocolo de colaboração com FCUP

Debateu-se os pormenores da sessão de assinatura do protocolo de colaboração com a FCUP, a decorrer no

dia 28 de fevereiro, às 15h, tendo ficado decidido que tivesse lugar no edifício do Museu Municipal de

Valongo.
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Outros assuntos

Debateu-se que seria interessante promover a elaboração de um filme tipo documentário sobre o território

do Parque das Serras do Porto, assim que reunidas condições propícias a tal.

Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos

membros do Conselho Executivo.

___________________________

Dr. José Manuel Ribeiro

___________________________

Dr. Alexandre Almeida

___________________________

Dr. Marco Martins


