ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 07
Ao dia 15 do mês de março 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, Dr.ª Mónica Antunes, Arq.º Eduardo
Paupério, Dr.ª Raquel Viterbo e Arq.ª Teresa Andresen.
Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, abordaram-se os assuntos previstos na ordem de
trabalhos:
Gestão financeira
A Associação apresenta um bom equilíbrio financeiro e os municípios estão já a desencadear os
procedimentos internos conducentes ao pagamento da contribuição de 2018.
No que respeita a despesas correntes com correspondência e operações bancárias, em fevereiro há apenas
a referir o custo associado a uma transferência bancária. Durante esse mês não se recorreu ao fundo
permanente.
Plano de Gestão
Fez-se um balanço muito positivo da reunião de apresentação do Plano de Gestão dirigida a Autarcas,
decorrida em Gondomar a 19 de fevereiro, assim como das sessões participativas de 23 de fevereiro e 09 de
março, que tiveram lugar em Valongo e Paredes respetivamente.
A 3.ª sessão participativa irá decorrer na Escola Básica do Passal, em S. Pedro da Cova, no dia 23 de março,
tendo-se referido que a Arq.ª Teresa Andresen, coordenadora da elaboração do Plano de Gestão, articularia
uma visita prévia e demais pormenores logísticos com o município anfitrião da reunião.
Constituição do Conselho Consultivo
Referiu-se que seria importante começar a refletir sobre esta questão, que será objeto de abordagem mais
aprofundada proximamente.
Autorizações/Pareceres
Referiu-se a emissão das seguintes autorizações/pareceres:
a) Processos RJAAR: Navigator Forest Portugal: propriedades “Cavada Costa Sombria” (Valongo) e “Serra
Cavalos” (Gondomar) – desfavoráveis. Está em análise o processo relativo à propriedade “Melres” (Paredes).
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b) Centro de Trail Running de Valongo (Valongo) - favorável
c) Trilhos do Paleozóico (Valongo, Gondomar e Paredes) - favorável
d) 13.º Rali de Gondomar (Gondomar e Paredes) – favorável
De referir o contacto da empresa Detours, que pretende atuar no território na área da animação turística,
tendo sido solicitado à mesma que informasse quais os percursos e locais que pretende utilizar, para cada
tipo de atividade que dinamiza.
O Conselho Executivo definiu que seria para colocar todas as autorizações e pareceres na página da internet
do Parque das Serras do Porto, à disposição de quem os pretenda consultar, como medida de fomento da
transparência.
Processos de aquisição de serviços
Referiu-se que estão concluídos ou em fase final todos os procedimentos em curso no âmbito da elaboração
do Plano de Gestão.
Possibilidades de financiamentos/apoios
Referiu-se que é importante estudar as oportunidades de apoio financeiro em aberto, de modo a apresentar
ou incentivar a apresentação de candidaturas, incluindo Linha de Apoio à Sustentabilidade, Orçamento
Participativo Portugal, Prémio AGIR da REN, Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. Será de
promover a articulação técnica intermunicipal em torno deste assunto.
Jornadas Intermunicipais
Debateu-se a pertinência de dinamizar umas jornadas que promovessem o intercâmbio de conhecimento e
experiência entre projetos com enfoque na articulação intermunicipal. Agendou-se o presente evento para
3 de maio e a Arq.ª Teresa Andresen ficou de efetuar os primeiros contactos com vista ao estabelecimento
do programa.
Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro”
Aprovou-se o plano de atividades de março.
Outros assuntos
Referiu-se os contactos comerciais da parte da Ubiwhere (estações meteorológicas, de qualidade do ar, etc.)
e UpNorth (ex. contadores de passagem).
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Debateu-se também a disponibilidade demonstrada do senhor Eduardo Mata para colaborar de forma
desinteressada no Parque das Serras do Porto, nas áreas em que puder ser útil.
No que respeita ao convite para a participação na Feira de Desporto, Lazer, Turismo e Natureza do ISMAI,
verifica-se que não há disponibilidade para participar na presente edição, o que será comunicado ao
professor interlocutor.
Abordou-se ainda o contacto da organização do Trail da Raposa, que sugere uma colaboração próxima do
Parque das Serras do Porto com essa prova, o que se considera que será proveitoso e deverá ser articulado
especialmente com os interlocutores de Paredes.
Por último, o Senhor Dr. José Manuel Ribeiro informou que o Centro de Trail Running de Valongo será
inaugurado no dia 18 de março, às 11h, no Parque da Cidade de Valongo, data em que têm lugar os Trilhos
do Paleozóico. Estará presente o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. O Senhor Dr. Alexandre
Almeida não poderá comparecer por questões de agenda, mas o Senhor Dr. Marco Martins marcará
presença.
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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