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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

CONSELHO EXECUTIVO 

ATA N.º 20 
 

Ao dia 14 do mês de dezembro 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, Eng.º António Salgueiro e Arq.º Gonçalo 

Andrade. 

Na presente reunião foram abordados os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos: 

Plano de Gestão 

Fez-se um balanço muito positivo de todo o processo que conduziu à elaboração do Plano de Gestão.  

O Eng.º António Salgueiro, consultor para a área da floresta e prevenção de incêndios, salientou a relevância 

que esta matéria assume no plano; referiu que a principal causa dos incêndios é a queima de resíduos 

agrícolas e florestais, pelo que é imperativo atuar a este nível, trabalhando com as pessoas e promovendo 

práticas alternativas às queimas. Mencionou também que o plano prevê para o próximo ano a intervenção 

em áreas piloto, nomeadamente cinco hectares em cada município, preferencialmente nas imediações de 

rotas pedestres. Concluiu referindo a importância de se incrementar o número de Sapadores Florestais afetos 

a este território, inclusive com a criação de uma Brigada de Sapadores. 

 O Arq.º Gonçalo Andrade apresentou um exercício de planeamento tendo por base o trabalho desenvolvido 

no âmbito do Plano de Gestão, que consistiu no desenho de percursos pedestres em torno dos centros 

nevrálgicos deste território. Esta proposta será objeto de reflexão e eventual articulação com os traçados já 

propostos para a rede de percursos pedestres do Parque.  

Autorizações/Pareceres 

Referiu-se o despacho favorável dos processos referentes aos eventos “Trail da Raposa” e “Enduro de 

Paredes”, a decorrer respetivamente nos dias 15 e 30 de dezembro, estando a Associação a recolher 

contributos no que respeita ao evento “Trail Santa Iria”, previsto para 03 de fevereiro de 2019. 

Financiamentos/colaborações 

No que respeita ao projeto das Charnecas, financiado pelo Fundo Ambiental, fez-se um balanço muito 

positivo do mesmo, dado que permitiu implementar diversas ações com um investimento muito reduzido 
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por parte da Associação (financiamento a 95%), nas vertentes de caracterização ecológica, gestão ativa de 

áreas piloto, capacitação, divulgação e sensibilização. 

No que respeita à candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade, já decorreu uma reunião de trabalho e 

está-se a preparar o processo com o apoio da entidade consultora. Deverá incluir implementação da rede de 

percursos pedestres, ações de formação e capacitação da população e agentes locais para a componente 

turística, estudos geológicos e de estabilidade em duas estruturas mineiras, revitalização dos centros de 

receção e produção de diversos suportes de promoção do território. 

Pontos de situação 

No que respeita ao protocolo com a Lipor, nomeadamente ao projeto de sequestro de carbono, referiu-se 

que a empresa consultora encontra-se a desenvolver a proposta técnica, estando prevista nova reunião de 

trabalho para 17 de dezembro. 

No que respeita ao Clube das Escolas, referiu-se que os estabelecimentos integrantes acolherão 

primeiramente a exposição das Charnecas, estando já prevista a itinerância até abril de 2019. Após esta data 

circulará por outras escolas interessadas. 

Em relação à requalificação do edifício que acolherá a sede, a obra decorre conforme previsto, mantendo-se 

na fase estrutural. 

Gestão corrente 

Abordou-se o envio do plano de atividades e orçamento 2019 para os órgãos municipais e outras entidades, 

assim como a alteração das condições de movimentação da conta bancária. 

Outros assuntos 

Referiu-se a aprovação do plano de atividades de dezembro do Programa Escolhas/Projeto Trilhos D’Ouro. 

Deferiu-se o pedido de colaboração por parte da organização do Trail Santa Iria, no que respeita à divulgação 

do evento, assim que seja emitido parecer por parte da Associação. 

Mencionou-se o pedido de colaboração por parte da Associação de Estudantes do ICBAS para estágios não 

curriculares, assunto que foi encaminhado para os municípios para averiguar disponibilidade. 

Abordou-se ainda o Projeto Gorongosa, tendo o Dr. Alexandre Almeida informado que Paredes vai participar 

em articulação com a Ader-Sousa. 
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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. Marco Martins 

 

 

 

___________________________ 

Dr. José Manuel Ribeiro 
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Dr. Alexandre Almeida 

 


