ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 25
Ao dia 04 do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, na cidade de Valongo, pelas nove horas, reuniram
os membros do Conselho Executivo Dr. José Manuel Ribeiro e Dr. Alexandre Almeida, estando também
presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Cláudia Vieira, Eng.ª Gisela Martins, Dra. Iva Ferreira e Dra. Raquel
Viterbo.
Foram abordados os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos:
Alteração aos estatutos da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto
Prevê-se a alteração do ponto 1 do artigo 26º, que passará a ter a redação “A gestão corrente dos assuntos
do Parque das Serras e a direção dos serviços dele dependente cabe a um Secretário Executivo, cujas funções
e estatuto remuneratório serão fixados no regulamento e mapa de pessoal aprovado pela AssembleiaGeral, sob proposta do Conselho Executivo.”, a renumeração das alíneas do artigo 16.º e a alteração da
competência para celebrar protocolos para o Conselho Executivo.
Gestão financeira
Debateu-se a aquisição de serviços especializados e de consultoria com vista à implementação do Plano de
Gestão, nomeadamente as ações previstas no Plano de Atividades para o presente ano civil relacionadas
com ações piloto demonstrativas no âmbito da prevenção de incêndios, Plano de Mobilidade e Transportes,
Planos de Paisagem e Plano de Comunicação e Animação. Este assunto será maturado, dando-se
seguimento aos procedimentos conforme se for afigurando necessário.
Autorizações/Pareceres
Referiu-se que foram deferidos os pedidos relativos à Caminhada da Primavera (Gondomar e Valongo, 24
março) e ao III Trail Santa Marta - Alvre (Paredes, 19 maio), estando em tramitação os pedidos relativos à
Caminhada ACVS – Trilho Solidário (Paredes, 28 abril) e ao 14.º Rali de Gondomar (Gondomar e Paredes,
26 e 27 abril).
Parcerias/Colaborações
Referiu-se que há vários estabelecimentos de ensino que pretendem integrar o Clube das Escolas do Parque
das Serras do Porto, tendo-se previsto integrar a assinatura do acordo no programa dos Encontros com o
Parque – 2.ª edição.
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Deu-se nota do convite para participar na vertente educativa do projeto “EU Pollinators Initiative”, da
Comissão Europeia e que conta com o apoio técnico da IUCN, a qual prevê a produção e distribuição de
suportes informativos e o fomento de ações de sensibilização, especialmente a 20 maio – Dia Mundial da
Abelha. Procurar-se-á promover o tema junto da comunidade escolar, recorrendo ao material
disponibilizado pelo projeto.
Gestão do território
Efetuou-se um balanço da reunião preparatória sobre os desportos motorizados, tendo-se decidido sobre
a constituição de um grupo trabalho sobre este assunto, procurando-se numa primeira fase promover uma
reflexão interna e numa segunda fase envolver-se entidades que possam enriquecer o debate e ajudar a
definir a melhor estratégia a implementar.
Referiu-se também a reunião decorrida sobre fiscalização, da qual resultou a importância de se
estabelecerem protocolos de colaboração com as autoridades policiais competentes, incluindo a GNR e a
PSP, assim como entre os municípios envolvidos, no sentido de articular a intervenção à escala do Parque,
com coordenação rotativa, conforme se verifica com a Presidência.
Dinamização do Parque das Serras do Porto
Fez-se um balanço muito positivo da ação de plantação que decorreu no dia 21 de março no âmbito do Ano
Internacional da Tabela Periódica, em colaboração com o Instituto Politécnico do Porto.
O programa de formação 2019 teve início a 29 de março com a ação sobre “Avaliação ecológica dos rios e
ribeiras do Parque das Serras do Porto”, a qual teve elevada recetividade e decorreu de forma considerada
exemplar.
Referiu-se que está a decorrer o Bioblitz de Serralves e, apesar da meteorologia adversa, está a ter muita
adesão, sendo de facto uma forma interessante de promover o Parque das Serras do Porto junto de um
público alargado.
Na presente data vai decorrer uma ação de voluntariado corporativo com a The Navigator Company,
envolvendo cerca de setenta colaboradores e incidindo no controlo de plantas invasoras e na manutenção
de áreas em reconversão para floresta nativa.
Deu-se nota que no dia 8 de abril irá decorrer uma reunião com elementos do MHNC-UP e Galeria
Biodiversidade, no sentido de se debater a possibilidade de estabelecimento de um acordo de parceria para
dinamização de ações conjuntas no território.
Mencionou-se que o documentário de autor em curso deverá estar concluído em junho, tendo-se levantado
a possibilidade de vir a integrar o programa dos Encontros com o Parque – 2.ª edição.
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Abordou-se ainda a intenção de se submeter um documento sobre o Parque das Serras do Porto aos
responsáveis pela gestão da «Casa das Ciências», um portal online de elevado interesse para a comunidade
docente e que seria certamente um bom veículo de divulgação do território e do seu património.
Outros assuntos
Debateu-se a possibilidade de candidatura ao concurso UM-Cidades «Municípios do Ano» 2019, na
categoria intermunicipal, tendo ficado decidido avançar com a preparação do processo.
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes deu nota do interesse da Associação Florestal do Vale do
Sousa em articular colaborações em torno da temática da floresta, nomeadamente no que respeita à
partilha de conhecimento e à sensibilização, tendo também referido a pertinência do Parque ser
destinatário de eventuais oportunidades de apoio à reflorestação.
Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos
membros presentes do Conselho Executivo.

____________________________
Dr. José Manuel Ribeiro

____________________________
Dr. Alexandre Almeida
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