ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 18
Ao dia 24 do mês de outubro 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, Dra. Raquel Viterbo, Arq.ª Teresa Andresen, Arq.º Gonçalo Andrade e Dr. Paulo
Alves.
Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, foram abordados os seguintes assuntos previstos na
ordem de trabalhos:
Gestão financeira
No que respeita às receitas, referiu-se que já foram transferidas todas as contribuições previstas da parte
dos municípios. No campo das despesas, mencionou-se que a Associação terá de assumir os pagamentos
relativos ao projeto financiado pelo Fundo Ambiental, prevendo-se que o ressarcimento da parte
cofinanciada (95%) tenha lugar até final do presente ano civil.
No âmbito da preparação do orçamento de 2019, será de prever a manutenção da contribuição e referiu-se
a necessidade de incluir os custos com recursos humanos, assim como com as despesas correntes de
funcionamento da sede, para o período em que se prevê que já esteja aberta ao público.
Plano de Gestão
A Arq.ª Teresa Andresen fez uma apresentação do ponto de situação da elaboração do plano de gestão, com
enfoque na proposta de matriz do programa. O Senhor Presidente Dr. José Manuel Ribeiro solicitou a
inserção no mapa do Centro Hípico de Valongo, assim como a identificação do Centro de Interpretação
Ambiental da Serra de Sta Justa como centro de interpretação. Ficou-se também de disponibilizar os traçados
dos projetos mais recentes, nomeadamente trilhos equestres.
Autorizações/Pareceres:
Referiu-se que estão a ser recolhidos contributos junto dos três municípios relativamente ao passeio de BTT
“NGPS Serras do Porto edição Gondomar”, a decorrer no dia 3 novembro.
Financiamentos/colaborações
No que respeita ao projeto financiado pelo Fundo Ambiental, referiu-se que estão em curso os
procedimentos de aquisição dos bens e serviços previstos, de modo a que todas as vertentes sejam
implementadas até final de novembro. Os workshops já tiveram lugar e contaram com a participação de 64
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pessoas, o que superou a meta estabelecida. Serão brevemente agendadas as atividades de educação-ação
com os grupos escolares.
Relativamente ao protocolo Lipor, está prevista para meados de novembro uma visita ao terreno e reunião
técnica com a empresa contratada pela Lipor para colaborar no processo de sequestro de carbono, sendo de
envolver as equipas da floresta e prevenção de incêndios e do património biológico.
Em relação à candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade, considerou-se vantajosa a aquisição de
serviços de consultoria para apoio à preparação da mesma.
Outros assuntos
Referiu-se que, em reunião com o Clube Nacional de Montanhismo-Clube Alpino Português, este demonstrou
interesse em implementar um projeto de equipagem de parede de escalada nas Fragas do Diabo, tendo-se
referido que este assunto deverá ser remetido e articulado com o Município de Gondomar. Neste ponto, o
Dr. Alexandre Almeida mencionou que está em curso um trabalho de revisão das vias de escalada da Senhora
do Salto, como medida preventiva.
Mencionou-se ainda a receção de uma proposta por parte da associação “Demolidores”, de São Pedro da
Cova, referente a trilhos pedestres, a qual ficou decidido remeter-se ao município respetivo para apreciação.
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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