ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 09
Ao dia 19 do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Valongo, pelas oito horas e trinta
minutos, reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Mónica Antunes,
Eng.ª Gisela Martins 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
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 março não se verificaram quaisquer despesas correntes com
correspondência e operações bancárias, não tendo também sido necessário recorrer ao fundo permanente.
Plano de Gestão
A Arq.ª Teresa Andresen, enquanto coordenadora do processo de elaboração do Plano de Gestão,
apresentou uma proposta da matriz do Programa de suporte ao plano resultante dos Estudos Prévios, da 1.ª
fase do processo participativo (Uma Agenda Comum), e que servirá de base aos trabalhos da 4.ª sessão
participativa, a decorrer no dia 20 de abril, na Escola Básica da Azenha, e que iniciará a 2.ª fase (Uma Ação
Comum) [Anexo 1]. Esta carta tem por base a representação da espacialização dos valores inventariados no
âmbito dos Estudos Prévios e define os eixos estruturantes de circulação do Parque, assim como uma
hierarquia de destinos de visitação e fruição em função de um conjunto de funções e serviços. Os presentes
solicitaram a distinção entre Santa Justa e CIA e a inclusão de Sarnada e Senande.
Ficou definida a data para a “Festa do Parque”, de celebração do processo participativo de elaboração do
Plano de Gestão: sábado, 30 de junho.
Referiu-se que está agendada para 20 de abril uma reunião com os agrupamentos escolares, com o objetivo
de apresentar o Parque e incentivar a que assumam um papel ativo e articulado na dinamização deste
território. O Senhor Presidente do Conselho Executivo poderá proceder à abertura da reunião, tendo
Gondomar ficado de envolver neste processo a Senhora Vereadora da Educação.
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Autorizações/Pareceres:
Referiu-se a emissão de parecer favorável relativamente ao “Trail Sta Marta II” (20 maio) e ao “V Trail
Caminhada Noturnos Caminhos de Mellares” (05 maio), estando a reunir-se contributos relativamente ao “X
Passeio Off-Road” e à atuação da empresa Detours na vertente de animação turística.
Possibilidades de financiamentos/apoios
Definiu-se desenvolver e apresentar uma candidatura ao Fundo Ambiental – aviso “Educação Ambiental +
Sustentável: Repensar Rios e Ribeiras”, aberto até 23 de abril, tendo-se referido também que dever-se-á
desenvolver um projeto a candidatar à Linha de Apoio à Sustentabilidade (prazo 31 dezembro 2018). O
Município de Valongo informou que se candidatou ao programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e
Florestas”.
Jornadas Intermunicipais
A Arq.ª Teresa Andresen apresentou uma proposta de programa para a Jornada, a intitular “Património e
Intermunicipalidade”, que incluirá de manhã sessões em sala, com apresentação dos projetos “Aldeias do
Xisto” e “Rota do Românico”, a decorrer em Gondomar, seguida de visita ao território, com apresentação do
projeto do Parque das Serras do Porto e incluindo paragem para almoço em Paredes, concluindo-se os
trabalhos em Valongo, no Museu Municipal.
Gondomar e Paredes mencionaram a presença nos seus territórios do Senhor Secretário de Estado das
Autarquias Locais, tendo ficado definido que se procuraria conjugar da melhor forma todos os programas,
tentando-se inclusive que o Senhor Secretário de Estado contactasse dentro do possível com a Jornada.
Além das equipas, municipais e de consultoria, que têm estado mais diretamente envolvidas no projeto,
definiu-se convidar outras entidades com competência na gestão da área.
Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro”
Aprovação do plano de atividades para o mês de abril.
Outros assuntos
Referiu-se o pedido de divulgação da caminhada “Trilho dos Moinhos”, a decorrer a 29 abril, por parte da
Associação de Canoagem do Vale do Sousa, o que poderá ser efetuado através do facebook do Parque,
devendo entretanto ser emitido parecer para o evento.
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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
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