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QUINTA SESSÃO PARTICIPATIVA
Uma Ação Comum – Propostas e debates com especialistas
OBJETIVOS

A quinta sessão do processo
participativo no âmbito da
elaboração do Plano de Gestão
do Parque das Serras do Porto,
realizada no Centro Escolar de
Recarei em Paredes, foi uma
sessão de trabalho muito
produtiva na qual foi possível
identificar um conjunto relevante
de atividades para os I Encontros
do Parque das Serras do Porto
programados para o dia 30 de
junho. Pretende-se que o
programa desse dia constitua um
exercício de experimentação de
algumas das propostas de ação da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto ao
encontro dos objetivos de gestão do Parque.
A sessão contou com a presença do
Presidente José Manuel Ribeiro, em
representação
do
Conselho
Executivo
da
Associação
de
Municípios do PSeP, das equipas
técnicas municipais, que têm sido um
pilar fundamental neste processo, e
de cerca de sessenta participantes
mostrando o entusiasmo que o
projeto tem criado.
Neste encontro, participou um
conjunto de convidados que trocou
com os grupos de trabalho
conhecimentos
e
experiências
enriquecedoras para a conceção das atividades. Cláudia Albino, designer e Professora Auxiliar
do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, autora do livro «À
Procura de Práticas Sábias. Design e Artesanato na Significação dos Territórios» (1), João
Nunes, designer e coordenador do projeto Agricultura Lusitana (2) e Milene Matos, bióloga e
responsável pela Associação Bioliving (3).
1

http://www.esad.pt/pt/news/a-procura-de-praticas-sabias
http://www.agriculturalusitana.com/pt/
3
https://www.milenematos.com/biosomostodos
2
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I ENCONTROS DO PARQUE DAS SERRAS DO PORTO - 30 junho
Os I Encontros do Parque das Serras do Porto serão realizados no dia 30 de junho, com um
programa que integrará um conjunto de atividades divididas por cinco temas, um dos quais RETRATAR - a desenvolver anteriormente ao dia dos Encontros

RETRATAR
(retratar o parque através de várias
formas de expressão artística)

CONHECER (conhecer o território, os
seus valores naturais e patrimoniais e
bons exemplos de gestão)

ENVOLVER (envolver a comunidade, os
atores públicos, privados e associativos
em ações de valorização e qualificação
do parque – limpeza, proteção,
utilização partilhada)
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ANIMAR (animar as aldeias e os locais
patrimoniais simbólicos)

CELEBRAR (celebrar o parque com os
participantes no Plano de Gestão e
todos os Amigos do PSeP).

As atividades que compõem os temas foram inicialmente propostas pelos grupos de trabalho
na reunião ocorrida dia 18 de maio. Cada grupo preencheu uma ficha com a(s) proposta(s),
definindo todos os pormenores para a sua operacionalização: Nome da Ação; Equipa
Responsável; Plano da Ação; Duração; Logística; Parceiros; Divulgação.
Temas

atividades

Atividades de partilha e conhecimento das ESCOLAS na
(ação realizada no dia 13 envolvente do Parque
de junho)
RETRATAR

CONHECER O PARQUE
manhã 30 de junho

 Percursos e trilhos / caminhadas/ visita de boas práticas +
Raide fotográfico no Parque
 Ação visita a propriedade florestal bem gerida

ENVOLVER no Parque
manhã 30 de junho

 Ações de limpeza Rios, Floresta e Envolventes urbanos +
Workshop
 Ações de Plantação + Ação descasque acácias
 Ação Motociclistas no Parque
 Ação de sensibilização para o fogo e o lixo

ANIMAR O PARQUE
tarde 30 de junho

 Atividades de mineração/ vivência do período romano
 Novos produtos da economia do espaço rural
 Pequenos eventos nas aldeias (JF).

CELEBRAR O PARQUE



Assinatura dos acordos de compromisso
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Lanche partilhado
Encerramento com o Hino do Parque

Desta sessão resultaram mais de 10 propostas estão a ser consolidadas pelos proponentes em
articulação com as equipas municipais, para a sua incorporação no programa final do evento a
validar pela comunidade na última reunião do processo participativo, que ocorrerá no dia 15
de junho às 21h30 em Gondomar.

Adenda à reunião
No âmbito da atividade RETRATAR, realizou-se no dia 13 de junho uma visita de um grupo de
professores e de educadoras de infância para conhecimento das diferentes escolas na
envolvente do parque:






Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar
Agrupamento de Escolas da Sobreira, Paredes
Agrupamento de Escolas de Campo, Valongo
Agrupamento de Escolas de Valongo, Valongo
Agrupamento de Escolas Vallis Longus, Valongo

Meninos do Centro Escolar de Recarei a cantar o Hino do Parque (fotografia de Conceição
Lopes)

