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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

CONSELHO EXECUTIVO 

ATA N.º 17 
 

Ao dia 20 do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Valongo, pelas nove horas, 

reuniram os membros que compõem o Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, 

Dra. Cláudia Vieira, Eng.ª Gisela Martins, Dr. José Manuel Carvalho, Arq.ª Teresa Andresen e Dra. Raquel 

Viterbo. 

Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, foram abordados os seguintes assuntos previstos na 

ordem de trabalhos: 

Gestão financeira 

Foi aprovada por unanimidade a alteração ao orçamento de 2018, motivada pela atribuição de financiamento 

no âmbito do Fundo Ambiental ao projeto “Charnecas das Serras do Porto – conhecer, capacitar, conservar”. 

O montante de apoio atribuído é de 93.554,00€, correspondendo a 95% do valor máximo de investimento. 

Plano de Gestão 

A Arquiteta Teresa Andresen, enquanto coordenadora do processo de elaboração do Plano de Gestão, 

apresentou o ponto de situação do mesmo. Referiu que decorrerá uma reunião contando com a participação 

das equipas de consultores do património natural e da prevenção de incêndios, de modo a que se tenha uma 

estratégia comum. O ponto de situação será também apresentado à equipa técnica, de modo a que esta se 

pronuncie. 

No que respeita aos acordos, referiu que o do Club das Escolas do PSeP está assinado, prevendo-se também 

para breve a assinatura do protocolo com a Lipor. Procurar-se-á ainda estabelecer acordos com as 

associações florestais. A questão da segurança e da articulação entre as entidades competentes nesta 

matéria precisa de ser pensada e seria trabalhada mais futuramente dando origem a um novo acordo. 

O Dr. José Manuel Ribeiro referiu que devemos avançar com os processos que estão numa fase já maturada. 

Na sua intervenção acrescentou que tem muito orgulho na forma como a Associação está a atuar e salientou 

a importância de se ativar o território. Deu como exemplo a inauguração dos Trilhos Equestres a 14 de 

outubro, uma iniciativa do Município de Valongo que valoriza todo o Parque. Será importante trabalhar-se 

para que haja mais oferta, que convide a um maior usufruto destas serras. 
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Autorizações/Pareceres: 

Referiu-se que foram deferidos os pedidos relativos à “IV edição Trail Sra. Salto” (Paredes e Valongo, 16 

setembro) e ao “1.º Enduro Vales Longos” (Paredes, 23 setembro). 

Financiamentos/colaborações 

Decorreu uma apresentação do Projeto de Cooperação Gorongosa, por parte da Dra. Teresa Pouzada da 

ADRITEM e da Dra. Lurdes Macedo, tendo em vista a eventual participação do Parque das Serras do Porto 

através dos municípios envolvidos no mesmo. Será uma decisão a ser tomada após a devida ponderação 

pelos Senhores Presidentes. 

Outros assuntos 

Referiu-se o pedido de reunião por parte do Clube Nacional de Montanhismo-Clube Alpino Português, para 

apresentação de um projeto de equipagem de parede de escalada no rio Ferreira, junto a Beloi, tendo ficado 

definido que se iria promover uma reunião técnica intermunicipal sobre o presente assunto. 

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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