ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 23
Ao dia 07 do mês de fevereiro 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, Dra. Mónica Antunes, Dra. Iva Ferreira e Dra. Raquel Viterbo.
Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, foram abordados os seguintes assuntos previstos na
ordem de trabalhos:
Autorizações/Pareceres
Referiu-se que foram deferidos os pedidos relativos aos Trilhos do Mineiro (Gondomar e Valongo, 07 abril) e
Trilhos do Paleozoico (Gondomar, Paredes e Valongo, 17 março), embora salientando sempre a necessidade
da organização atender às observações que são enumeradas.
Parcerias/Colaborações
Referiu-se que no âmbito do protocolo estabelecido com a FCUP estão previstos mais dois trabalhos
académicos, nomeadamente um estágio sobre a avaliação ecológica da ribeira do Inferno e uma dissertação
de mestrado com incidência na avaliação ecológica da ribeira de Silveirinhos.
Deu-se nota da participação no 1.º Encontro Clubes Ciência Viva na Escola da região do Porto, em que estão
inscritos vários agrupamentos dos municípios de Gondomar, Paredes e Valongo. Este projeto, promovido
pela Agência Ciência Viva e Direção-Geral da Educação, visa fomentar a cultura científica nos alunos e coloca
um grande enfoque nas sinergias e parcerias, considerando-se uma mais-valia que seja articulado com as
dinâmicas em curso no âmbito do Parque das Serras do Porto.
Dinamização do Parque das Serras do Porto
Debateram-se as propostas apresentadas pelo núcleo técnico intermunicipal, com as seguintes conclusões:
- será de produzir um segundo exemplar da exposição itinerante sobre as Charnecas, de modo a que um
circule pelas escolas e outro esteja disponível para montagem em eventos em que o Parque ou os Municípios
integrantes participem.
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- será de produzir dois exemplares de um jogo coletivo constituído por tela de chão, dado de grandes
dimensões e cartões de perguntas/tarefas, que possam ser utilizados em ações de sensibilização e também
cedidos às escolas.
- será de organizar um ciclo de workshops, dirigido a docentes mas aberto também ao público em geral, a
decorrer durante todo o ano de 2019, abrangendo em princípio os seguintes temas: práticas inovadoras na
aprendizagem, património cultural, rios e ribeiras, flora, geologia e minas, introdução aos insetos, répteis e
anfíbios e flora criptogâmica - musgos, líquenes e cogumelos. Decorrerá brevemente uma reunião com o
Centro de Formação Júlio Resende, no sentido de debater possibilidade de parceria para a acreditação destas
ações de formação.
- será de avançar com a organização da 2.ª edição dos Encontros com o Parque, que se prevê que seja
alargada a quatro dias – de 5 a 8 de junho. O programa deverá ser desenhado de forma participativa,
reunindo e articulando as sugestões da comunidade, nomeadamente das escolas e das associações, dos
parceiros e da população local, entre outras forças vivas. Em princípio, o dia 5 de junho será dedicado a
iniciativas envolvendo a comunidade escolar e o dia 8 de junho a iniciativas envolvendo a população em
geral. Os dias 6 e 7 de junho serão preenchidos, respetivamente, com uma atividade de divulgação do Parque
junto de eventuais novos parceiros nas áreas científica e de conservação da natureza e com um workshop
sobre o património geológico e mineiro do território.
- será de promover a avaliação ecológica das linhas de água do Parque, de modo a dispor-se do retrato atual
desta situação. Deverá traduzir-se numa análise ecológica integrada, com amostragens em dois períodos do
ano (primavera e outono), numa rede coesa de pontos e abrangendo caracterização físico-química, de
macroinvertebrados, da comunidade piscícola e da área envolvente, incluindo serviços ecossistémicos.
Acrescentou-se que se irá debater com o MHNC-UP a possibilidade de uma parceria com vista à dinamização
conjunta de saídas de campo na área do Parque, eventualmente ações integradas no programa Ciência Viva
no Verão e/ou outras atividades do interesse de ambas as partes.
Ponto de situação de outros processos em curso
No que respeita ao projeto de sequestro de carbono, a consultora está a rever as modelações tendo em
consideração os contributos entretanto enviados.
A exposição das Charnecas continua em itinerâncias pelas escolas do Clube das Escolas do Parque das Serras
do Porto, sendo complementada com o vídeo de sensibilização, a brochura e o cartaz.
Aguarda-se esclarecimentos do ICNF relativamente à instrução do pedido de integração do Parque das Serras
do Porto na Rede Nacional de Áreas Protegidas.
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Está em curso a elaboração da candidatura do projeto europeu “heroes” ao H2020.
Outros assuntos
Referiu-se o convite do Município de Paredes para que o Parque das Serras do Porto estivesse representado
no evento “Paredes Educa – Construir Mais Sucesso”, previsto para 16 de maio. Em princípio poder-se-á
disponibilizar a exposição das Charnecas e o jogo coletivo.
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

____________________________
Dr. Alexandre Almeida
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