ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 22
Ao dia 24 do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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 e Dra. Raquel Viterbo.
Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, foram abordados os seguintes assuntos previstos na
ordem de trabalhos:
Plano de Gestão
Referiu-se a reunião havida com elementos das equipas municipais envolvidas na revisão dos PDM, tendo a Arq.ª
Teresa Andresen abordado o processo que levou à elaboração do Plano de Gestão e o conteúdo deste documento
estratégico. Foi unânime a importância de se procurar a melhor articulação e uniformização na abordagem ao
território do Parque das Serras do Porto. A Associação de Municípios irá disponibilizar às equipas a informação
compilada e elaborada neste âmbito, dado constituir-se uma base de trabalho muito útil.
Autorizações/Pareceres
Referiu-se que foram deferidos os pedidos relativos ao Trail da Filigrana (Gondomar, 13 janeiro) e Trail Santa Iria
(Gondomar e Paredes, 03 fevereiro), estando a ser analisados os processos referentes aos Trilhos do Mineiro
(Gondomar e Valongo, 07 abril) e Trilhos do Paleozoico (Gondomar, Paredes e Valongo, 17 março).
Parcerias/Colaborações
O Município de Gondomar candidatou o projeto “Trilhos D’Ouro” à 7.ª geração do Programa Escolhas, tendo
ficado acordado que contaria com a colaboração da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto em
matérias da sua competência e sempre que considerado oportuno.
Candidaturas
Mencionou-se a integração em projeto europeu a candidatar ao H2020, envolvendo comunidades com herança
mineira em diferentes países, com coordenação da Universidade de Exeter (UK). A primeira fase de apresentação
de propostas termina a quinze de fevereiro, devendo os projetos selecionados para a segunda fase submeter a
proposta final até setembro.
Ponto de situação dos processos em curso
No que respeita ao protocolo com a Lipor, nomeadamente na vertente do sequestro de carbono, está em curso a
recolha de contributos para validação técnica dos dados de base relativos a produtividade e custos de exploração,
de modo a que se adequem às especificidades do território em questão.
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Sobre o assunto da caça, referiu-se que se está a compilar a informação cartográfica relativa às zonas de caça que
se sobrepõem ao território do Parque das Serras do Porto.
Dinamização do Parque das Serras do Porto
Acordou-se promover a constituição de um núcleo técnico intermunicipal, com o objetivo de desenvolver e
colaborar na implementação de propostas conjuntas e devidamente articuladas entre os três municípios com vista
à dinamização do Parque das Serras do Porto.
Outros assuntos
Referiu-se o convite para participar no 1.º Encontro Clubes Ciência Viva na Escola, região do Porto, a decorrer na
Faculdade de Ciências da UP no dia 1 de fevereiro, tendo-se acordado que o Parque das Serras do Porto procuraria
estar representado no mesmo.
Mencionou-se ainda que a exposição “Trilobites em Valongo – um Rasto de História” vai inaugurar dia 1 de
fevereiro no Fórum Cultural de Ermesinde e contará com um painel alusivo aos prémios já recebidos neste âmbito,
incluindo a menção honrosa do Prémio Geoconservação 2017, atribuído à Associação de Municípios pelo Parque
das Serras do Porto.
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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