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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

CONSELHO EXECUTIVO 

ATA N.º 10 
 

Ao dia 10 do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Valongo, pelas nove horas, reuniu o 

Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Mónica Antunes, 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: 

Prestação de contas de 2017 

Foi aprovado o relatório de atividades e prestação de contas de 2017, documento que será submetido à 

consideração da Assembleia-Geral, no âmbito das suas atribuições. 

Gestão financeira 

Analisou-se o balancete que resume as despesas até ao momento, sendo de referir que a Associação mantém 

uma gestão criteriosa do seu orçamento. Em abril há apenas a registar duas despesas correntes com 

correspondência e operações bancárias, no valor de 1,58€, tendo sido necessário recorrer ao fundo 

permanente para o envio da correspondência (1,06€). 

Plano de Gestão 

A 5.ª sessão participativa irá decorrer no dia 18 de maio no Centro Escolar de Recarei, devendo ser 

acautelados os espaços e recursos necessários às dinâmicas habituais, nomeadamente um espaço mais 

amplo, com equipamento de projeção, para a introdução inicial e quatro salas de aula para acolher os grupos 

de trabalho. 

A Arq.ª Teresa Andresen apresentou um resumo do que tem sido o contacto com os agrupamentos escolares 

próximos do Parque das Serras do Porto, informando que está agendada uma nova reunião neste âmbito 

para dia 29 de maio de manhã, assim como uma visita a algumas escolas, para retratar e partilhar 

experiências, no dia 13 de junho, na qual seria importante que participassem os Senhores Vereadores da 

Educação dos três municípios abrangidos. Em princípio a proposta vai no sentido da criação de um clube das 

escolas do Parque, dinamizado por uma rede de professores, responsável por promover a incorporação deste 

tema, de forma transversal, no programa de atividades das escolas. 
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No que respeita à organização da Festa do Parque, a decorrer no dia 30 de junho, a Arq.ª Teresa salientou a 

importância de haver um único gestor, responsável pela organização de todo o evento, o qual contaria com 

a colaboração de um ou mais interlocutores de cada município, para melhor articulação de recursos. Dado 

que o evento de encerramento e que implicará maior logística terá lugar em Valongo, no Parque de Lazer 

das Capelas de Sta Justa e S. Sabino, ficou este município de averiguar a possibilidade de indicar um elemento 

que pudesse então assegurar a gestão da festa. Ficou apontada uma reunião da equipa afeta à organização 

da festa para dia 18 de maio à tarde. 

Autorizações/Pareceres: 

Referiu-se a emissão de pareceres favoráveis ao X Passeio Off-Road (29 abril), Trilho dos Moinhos (29 abril), 

V Corrida e Caminhada À Beira Douro (5 maio) e Trilhos Equestres de Valongo, estando a Associação a reunir 

contributos para se pronunciar sobre a atuação da empresa T&J Pombeiro (“Detours”) na vertente de 

animação turística. 

Financiamentos/apoios 

A técnica Raquel Viterbo, do Município de Valongo, mencionou a submissão da candidatura ao Fundo 

Ambiental – aviso “Educação Ambiental + Sustentável: Repensar Rios e Ribeiras”. Os resultados deverão ser 

conhecidos no final de junho, sendo o prazo de execução relativamente curto - 15 de novembro, pelo que o 

projeto candidatado prevê dinâmicas e suportes pensados numa lógica de continuidade pós financiamento 

e que poderão ser muito úteis para o trabalho de articulação com o clube de escolas a criar. 

Encontra-se em preparação candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade. 

Jornada Intermunicipal 

Fez-se um breve balanço da Jornada “Património e Intermunicipalidade”, que decorreu a 3 de maio e contou 

com a participação da generalidade dos elementos que têm acompanhado mais de perto o projeto Parque 

das Serras do Porto, entre outros convidados. O evento foi deveras interessante e cumpriu o seu objetivo de 

promover uma partilha entre projetos de âmbito intermunicipal, considerando-se que constituiu uma 

aprendizagem e uma motivação para todos os presentes. 

Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro” 

Aprovou-se o plano de atividades do mês de maio. 
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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 


