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I. INTRODUÇÃO 

O plano anual de atividades e orçamento para 2020, tal como tem sucedido desde a constituição da 

Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, foi elaborado tendo em conta a seguinte visão 

estratégia no que respeita à sua atuação:  

 

Afirmar o Parque das Serras do Porto como uma unidade territorial de especial relevância no contexto 

da Área Metropolitana do Porto, com elevado valor enquanto prestadora de serviços dos 

ecossistemas, geradora de desenvolvimento social e económico e promotora de dinamismo científico, 

educativo, turístico, desportivo e recreativo. 

 

Os objetivos específicos de atuação da Associação, com base no previsto no regulamento de gestão da 

Paisagem Protegida Regional, centram-se sobretudo no conhecimento, conservação, valorização e usufruto 

sustentável do território e do património natural e cultural, perspetivando a dinamização de projetos e 

ações diversas e o envolvimento ativo dos agentes locais e da comunidade. 

Considera-se que as atividades decorridas durante o período em análise contribuíram de forma significativa 

para a prossecução dos objetivos da Associação, pautando-se esta por uma gestão criteriosa e uma especial 

atenção com a rentabilização dos meios ao dispor, numa interação estreita e profícua com os Municípios 

que a compõem – Gondomar, Paredes e Valongo. O ano de 2020 foi desafiante, pelo contexto pandémico, 

mas procurou-se, dentro do possível e com as necessárias adaptações, continuar a contribuir para o 

conhecimento, salvaguarda, valorização, sensibilização e promoção deste território.  

 

O presente documento apresenta uma síntese das atividades promovidas durante o ano de 2020, assim como 

a prestação de contas para o mesmo período. 
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II. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

A Associação de Municípios Parque das Serras do Porto foi constituída em 18 de abril de 2016, tendo nesse 

ano focado a sua atuação no processo de criação da Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, 

cujo aviso de classificação foi publicado em Diário da República a 15 de março de 2017. Durante o restante 

ano de 2017, investiu-se especialmente em estudos de aprofundamento de matérias especialmente 

relevantes para a elaboração do Plano de Gestão, o qual viria a ser elaborado em 2018, ano em que a 

associação implementou o seu primeiro projeto financiado, dedicado às charnecas. 2019 ficou marcado pela 

primeira edição do Programa de Formação Certificada e pelo lançamento do documentário de autor “Parque 

das Serras do Porto”, por ocasião da 2.ª edição dos Encontros com o Parque, assim como pela elaboração do 

Masterplan para os eixos estratégicos e da intervenção efetiva no terreno em mais de 10 hectares, em 

articulação com a LIPOR. 

Em 2020, destaca-se o lançamento do Passaporte do Parque das Serras do Porto, a implementação do projeto 

“Valorização e adaptação dos rios Ferreira e Sousa às Alterações Climáticas”, com várias vertentes e 

financiado pelo Fundo Ambiental, e o início dos trabalhos inerentes à implementação da Rede de Percursos 

Pedestres e do projeto “Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras”, financiado pelo PO SEUR. 

De referir também que se começou este ano a ter despesa com recursos humanos. 

As componentes com maior implicação em termos orçamentais foram as relativas a ‘Outros bens’, ‘Estudos, 

pareceres, projetos e consultadoria’, ‘Outros trabalhos especializados’ e ‘Construções diversas/Outros’, que 

refletem os investimentos nas diversas componentes dos projetos referidos. 

De seguida, enumeram-se sucintamente as atividades mais relevantes desenvolvidas durante o ano civil de 

2020, em cada uma das prioridades estratégicas elencadas no respetivo plano de atividades e seguindo por 

norma uma ordem cronológica. 

1. Capacitação da Associação 

a) No sentido de continuar a dotar a Associação de recursos que viabilizem o seu funcionamento e o 

cumprimento das suas atribuições, manteve-se a plataforma informática de contabilidade e a plataforma 

eletrónica de contratação pública, tendo-se adquirido serviços especializados na área da contabilidade, 

importante para a gestão financeira da entidade; 

b) As reuniões e outras sessões de trabalho no âmbito do normal funcionamento da Associação passaram a 

ter lugar na sede do Parque das Serras do Porto, inaugurada em 23 de dezembro de 2019; 
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c) Verificou-se a partir de setembro a afetação de um recurso humano à Associação, mediante cedência por 

interesse público por parte do Município de Valongo, tendo ocupado o cargo de Secretário Executivo; 

2. Promoção do conhecimento e sistematização de informação técnica e científica 

a) Conclusão da avaliação ecológica das linhas de água do Parque das Serras do Porto, da responsabilidade 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, um trabalho que teve início em março de 2019 e 

contemplou a recolha de dados físico-químicos e da comunidade de macroinvertebrados em 14 locais de 

amostragem, complementada com a análise da comunidade piscícola. O relatório final foi apresentado em 

junho de 2020; 

b) Promoção do levantamento aerofotogramétrico com drone e fotointerpretação dos perto de 160 hectares 

integrados no projeto de “Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras” (componente 

considerada não elegível na candidatura, mas implementada, dada a relevância); 

c) No âmbito do projeto de “Valorização e adaptação dos rios Ferreira e Sousa às Alterações Climáticas”, 

financiado a 85% pelo Fundo Ambiental, promoveram-se dois estudos que se considera serem ferramentas muito 

úteis no planeamento e execução de medidas e ações de continuidade, no contexto da adaptação e mitigação às 

alterações climáticas, especialmente no que respeita aos habitats e à biodiversidade: 

> campanha de monitorização microbiológica, englobando seis pontos de amostragem, com recolhas e 

análises em cinco saídas de campo mensais, assim como a elaboração de um plano de ação para melhoria 

do estado ecológico das linhas de água, da responsabilidade da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto;  

> definição de uma rede de amostragem e o desenvolvimento de um protocolo de monitorização específico 

para a herpetofauna, pela Associação Portuguesa de Herpetologia, que assegurou também a primeira 

monitorização; 

d) Aquisição dos serviços do CIBIO-UP para elaboração de um estudo dedicado aos invertebrados, com início 

em dezembro e a concluir até meados de 2021; 

e) No âmbito do protocolo estabelecido com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, para a 

realização de trabalhos académicos com incidência no território, há a referir a conclusão do mestrado 

dedicado à avaliação ecológica da ribeira de Silveirinhos, assim como as diligências para o acolhimento de 

dois estágios de Arquitetura Paisagista no primeiro semestre de 2021; 

 



 

Associação de Municípios Parque das Serras do Porto 
Rua do Padrão, n.º 27 4440-617 Valongo | NIPC: 513966927 

 

3. Gestão integrada do território 

a) Acolhimento da visita da Senhora Secretária de Estado do Turismo, em articulação com a TPNP (9 

outubro); 

b) A Associação manteve-se atenta a possibilidades de candidatura a fundos de apoio financeiro, tendo 

submetido os seguintes projetos: 

» Fundo Ambiental, aviso “Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Melhoria do conhecimento e 

do estado de conservação do património natural”, com o projeto «Serras do Porto - na Rota das Boas 

Práticas da ENCNB 2030», o qual não foi alvo de apoio; 

» PDR 2020, medida 8.1.5 “Aumentar a Resiliência e o Valor ambiental das Florestas”, com a reconversão 

de mais 100 hectares para floresta nativa, em análise; 

» Programa LIFE – Clima, com o projeto «LIFE Serras do Porto», em análise; 

» Foram tomadas várias diligências no decorrer da aprovação da candidatura apresentada pela Área 

Metropolitana do Porto para a constituição de uma Brigada de Sapadores Florestais para o território, 

embora não se tenha afigurado viável; 

4. Salvaguarda e valorização do território e do património 

a) Implementação do projeto “Valorização e adaptação dos rios Ferreira e Sousa às Alterações Climáticas”, 

financiado a 85% pelo Fundo Ambiental. Esta iniciativa teve várias componentes, distribuídas neste 

documento pelas áreas de atuação da Associação. Neste ponto, destaca-se as intervenções efetivas no 

terreno, que implicaram a grande maioria do investimento: 

» aquisição de serviços para elaboração do projeto de execução com vista à implementação de três 

Laboratórios Rios e melhoria dos corredores dos rios Ferreira e Sousa; 

» lançamento da empreitada e implementação dos três Laboratórios Rios, incidindo em intervenções 

materiais estratégicas de reabilitação, com aplicação de várias técnicas essencialmente de carácter 

estrutural e de base natural. Considera-se que a valorização dos ecossistemas ribeirinhos como estratégia 

de adaptação do território às alterações climáticas, com utilização de técnicas de engenharia natural e 

recuperação do corredor ripário, terá um papel importante enquanto exemplo demonstrativo de contenção 

de cheias e erosão das margens, aumentando a sua resiliência face a fenómenos extremos; 

b) Aquisições de serviços e avanço com os trabalhos inerentes à implementação da Rede de Percursos 

Pedestres, que deverá estar concluída na primavera de 2021 – 1 Grande Rota e 19 Pequenas Rotas. Os 
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trabalhos incluem o levantamento, a produção e colocação no terreno de sinalética e estruturas 

interpretativas, a conceção gráfica de todos os suportes, incluindo também produção de desdobráveis, e o 

desenvolvimento de uma plataforma digital; 

c) Aquisição de serviços e avanço com os trabalhos inerentes à implementação do projeto “Controlo de áreas 

ocupadas com espécies invasoras no Parque das Serras do Porto”, financiado a 85% pelo PO SEUR, que 

contempla intervenções em perto de 160 hectares; 

d) Participação na Semana Nacional das Espécies Invasoras, em outubro, com uma ação de descasque de 

austrálias com o envolvimento de voluntários e colaborando numa ação com os Jovens Repórteres para o 

Ambiente da Escola Secundária de Valongo, em articulação com o município; 

e) O Parque das Serras do Porto manteve-se como um elemento colaborativo no que respeita aos projetos 

coordenados pelo CRE.Porto, incluindo “FUTURO – 100.000 árvores na AMP” e “Natureza é a Melhor Sala de 

Aula”, nomeadamente apoiando a divulgação das atividades decorridas nos municípios parceiros; 

f) A Associação procurou também participar e colaborar noutras iniciativas municipais, associativas e 

escolares cujo teor aludia ao Parque das Serras do Porto, nomeadamente apoio na divulgação/partilha pelos 

meios ao dispor; 

5. Divulgação, sensibilização e promoção do Parque das Serras do Porto 

a) Projeto “Valorização e adaptação dos rios Ferreira e Sousa às Alterações Climáticas, financiado pelo Fundo 

Ambiental – ações de divulgação sobre a problemática das alterações climáticas, promovendo a reflexão sobre o 

tema e procurando mobilizar os cidadãos a atuar ativamente, com base nas práticas demonstrativas e na 

disseminação de informação técnica, assim como sensibilização junto da população escolar: 

» dinamização do projeto educativo “O Segredo das Serras”, com recurso a vídeos e peça de teatro original, 

da autoria da associação Cabeças no Ar e Pés na Terra, com incidência na conservação das linhas de água 

e espécies associadas e com especial enfoque na problemática das alterações climáticas. Teve 

necessariamente de ser adaptado, considerando-se que resultou numa oferta educativa muito interessante 

e com elevada recetividade por parte das escolas, que tiveram acesso à peça através de transmissão online, 

tendo decorrido 3 sessões em direto (24, 25 e 26 novembro). Participaram 27 escolas e mais de 1800 alunos. 

» dinamização de ações de capacitação, nomeadamente: 

23 e 24 julho – curso de Monitores do Projeto Rios (certificada para docentes); 

11 setembro – workshop de iniciação à ilustração científica (certificada para docentes); 

21 setembro – ação técnica para a equipa envolvida na empreitada dos Laboratórios Rios; 
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» edição de manual técnico, para difundir as boas práticas e fomentar a replicação das mesmas noutros 

locais; 

» produção de cartazes para MUPI, para distribuição pelos três municípios; 

» produção de um vídeo de sensibilização, que documenta o trabalho efetuado, focando as diversas 

técnicas e intervenções de melhoria da qualidade das margens dos rios Ferreira e Sousa; 

» produção de 9 biospots (painéis informativos no terreno), em conjuntos de três, colocados na 

envolvente aos três Laboratórios Rios, em zonas de acesso com maior circulação das famílias, praticantes 

de desportos e outros usufruidores, abordando a rede hidrográfica e o património, a problemática das 

alterações climáticas e o papel de cada um enquanto cidadão atento e interveniente. Acrescenta-se que 

cada Laboratório Rios tem também um painel técnico, com incidência nos objetivos de criação e nas 

soluções de bioengenharia aplicadas; 

» produção de um bloco de notas didático, com o objetivo de disseminar a informação pelo público mais 

jovem; 

» produção de uma exposição itinerante, incluindo seis painéis roll up;  

» produção de dez fichas de trabalho, com várias sugestões de exploração destas temáticas, em diferentes 

contextos; 

» difusão de anúncio de sensibilização em três jornais locais, com o objetivo de alcançar um número 

alargado e diversificado de pessoas; 

» aquisição de jogo coletivo didático, para abordagem aos temas em contexto escolar, campos de férias e 

outras iniciativas; 

» dinamização de uma sessão de apresentação dos resultados, no dia 21 de dezembro, constando do 

programa um enquadramento do projeto e intervenções por parte da Engenho e Rio (intervenções no 

terreno), FCUP (monitorização linhas de água e plano de ação) e APH (monitorização herpetologia), com o 

objetivo de capacitar e disseminar os resultados, assim como debater as metodologias e soluções 

implementadas; 

b) Projeto “Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras”, financiado pelo PO SEUR – divulgação e 

sensibilização do público em geral: 

» difusão de dois anúncios de informação e sensibilização em três jornais locais, com o objetivo de 

alcançar um número alargado e diversificado de pessoas; 
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c) Dinamização de formação certificada para docentes, em parceria com o Centro de Formação Sebastião 

da Gama (programaram-se mais ações, mas não foi viável a sua realização devido à situação pandémica). 

Além do já referido, decorreu a ação de curta duração: 

» 06 fevereiro – Workshop ‘A Leitura da Paisagem’; 

d) Apresentação de comunicações em conferências ou similares: 

» Fórum de Sustentabilidade da The Navigator Company (5 novembro, online), incluindo colaboração 

na organização; 

» Webinar promovido pela LIPOR sobre a importância da Biodiversidade e dos Serviços dos Ecossistemas 

na atualidade (18 novembro); 

» Jornadas do Ambiente de Lousada, promovidas pelo Município de Lousada (28 novembro, online); 

e) Colaboração no acolhimento de atividades no âmbito do Programa Ciência Viva no Verão, da iniciativa 

do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, nomeadamente: 

25 julho – Conhecer a Serra pela mão do Curador - Plantas vasculares 

26 julho – Conhecer a Serra pela mão do Curador - Anfíbios e répteis 

1 agosto – Conhecer a Serra pela mão do Curador - Aves 

15 agosto – Conhecer a Serra pela mão do Curador - Insetos 

16 agosto – Conhecer a Serra pela mão do Curador - Fósseis 

12 setembro – Os Montes do Ouro - a mineração romana na serra de Santa Justa 

13 setembro – A natureza do Ferreira - biodiversidade do Parque das Serras do Porto 

Obs. programaram-se mais duas ações, mas não foi viável a sua realização devido ao elevado risco de 

incêndio 

f) Apresentação e distribuição do “Passaporte 2020”, uma brochura que procurou divulgar e sensibilizar a 

comunidade para a importância da área protegida e do património nela existente, incentivando as pessoas a 

visitarem os espaços disponíveis e a envolverem-se ativamente nas iniciativas promovidas pela associação e 

municípios integrantes; 

g) Dinamização da iniciativa “Cromos do Parque” – lançamento online, diariamente entre 22 de abril e final 

de maio, de um total de 40 cromos de sensibilização sobre habitats e biodiversidade; 

h) Envio de carta/newsletter aos membros do Clube das Escolas, em maio, reportando as iniciativas em 

curso e mobilizando para a participação; 
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i) Itinerância da exposição ‘Charnecas das Serras do Porto’ e do jogo coletivo ‘À descoberta do Parque das 

Serras do Porto’ pelo Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara-Fânzeres; 

j) Embora não tenha sido viável dinamizar a 3ª edição dos «Encontros com o Parque» nos moldes que seria 

habitual, promoveu-se a partilha de atividades alusivas à área protegida desenvolvidas por parte dos 

membros do Clube das Escolas ao longo do ano letivo 2019/2020 (à volta do 5 de junho); 

k) Ação de lançamento da implementação da Rede de Percursos Pedestres e de apresentação do projeto de 

“Valorização e adaptação dos rios Ferreira e Sousa às Alterações Climáticas”, com intervenção técnica pela E.Rio, 

na presença do Conselho Executivo, Presidentes de Juntas de Freguesia e outras entidades (14 setembro, 

Senhora do Salto em Aguiar de Sousa); 

l) Candidatura ao Prémio Nacional da Paisagem (outubro, não atribuído); 

m) A Associação colaborou também na divulgação de iniciativas municipais, académicas, associativas e 

escolares desenvolvidas no território do Parque ou sobre o mesmo; 

n) Fomento da presença do Parque das Serras do Porto nas plataformas digitais de divulgação, 

nomeadamente com a atualização regular da página institucional na internet e da página no facebook, 

procurando-se também reforçar a sensibilização no sentido da salvaguarda e valorização do património 

natural e cultural do território; 

6. Promoção da cooperação, das parcerias e do trabalho em rede  

a) O plano de atividades previa o fomento da articulação do trabalho desenvolvido pelos três Municípios no 

território do Parque das Serras do Porto, no que concerne aos objetivos definidos para esta Paisagem 

Protegida Regional, considerando-se que de facto a Associação assume-se claramente como um elemento 

integrador nesta matéria; 

b) No que respeita ao estabelecimento de novas colaborações e parcerias profícuas com outras entidades, 

há a destacar: 

» alargamento do Clube das Escolas do Parque das Serras do Porto a mais um membro, o Agrupamento 

de Escolas de Ermesinde, contando atualmente com 14 membros, incluindo onze agrupamentos 

escolares, uma escola secundária e dois colégios; 

» estabelecimento de uma parceria formal com o Museu de História Natural e das Ciências da 

Universidade do Porto, com vista à dinamização de atividades conjuntas em torno das várias temáticas 

de competência do Museu, com o objetivo principal de sensibilizar a comunidade; 
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» estabelecimento de parceria com a Navigator Forest Portugal, com o objetivo de articular e concertar 

esforços no sentido da implementação de medidas e ações que contribuam para a prevenção da 

ocorrência de incêndios no território; 

» integração no projeto VACALOURA.pt, como entidade embaixadora. 
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III. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O presente relatório de atividades e prestação de contas foi elaborado de acordo com Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro e correspondentes alterações e compreende a análise da situação orçamental 

da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto relativa ao exercício económico de 2020. 

O documento de prestação de contas contém os Mapas de Demonstração de Execução Orçamental de 

Despesa e de Receita, Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos e Execução do Plano Plurianual de 

Investimentos e as Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução (Fluxos de Caixa, Situação 

Financeira). 

Na elaboração destes documentos foram cumpridos todos os princípios e regras contabilísticos emanados 

do SNC-AP. 

De forma sucinta, apresenta-se uma análise dos dados mais relevantes, alicerçada na informação produzida 

e refletida nos mapas constantes do presente documento. 

Na estrutura da receita orçamental, a execução desta componente é do valor de 288 335,92€ que, face ao 

orçamento final, representa uma taxa de execução de 33,34%. 

No que toca à despesa orçamental, cuja dotação global era de 864 750,59€, os compromissos foram no valor 

de 280 512,55€, os pagamentos foram de 279 723,01€, com taxa de execução de 32,35%. 

Conforme quadros seguintes, o saldo de gerência transitado de 2019 foi de 239 156,59€ que, juntamente 

com as contribuições dos municípios (150 000,00€) e dos fundos de apoio financeiro (138 335,92€), 

resultaram num total de receitas efetivas de 288 335,92€. 

Os pagamentos totalizaram 279 723,01€, daqui resultando um saldo para a gerência seguinte de 

247 769,50€. 
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6. Situação Financeira 
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7. Alterações Orçamentais da Receita  

 

 

8. Alterações Orçamentais da Despesa
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o ano de 2020 a Associação de Municípios continuou a assumir uma gestão criteriosa de recursos, 

sem deixar de contribuir de forma muito significativa para a prossecução dos objetivos específicos inerentes 

à gestão da Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, destacando-se como marcos 

importantes deste ano civil o avanço na implementação da Rede de Percursos Pedestres e no projeto de 

“Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras”, este financiado pelo PO SEUR, assim como a 

implementação do projeto “Valorização e adaptação dos rios Ferreira e Sousa às alterações climáticas”, 

financiado pelo Fundo Ambiental e com uma série de componentes muito interessantes – intervenção efetiva 

no terreno, capacitação, divulgação e sensibilização.  

Merecem também destaque, pelo investimento e tempo despendidos, as candidaturas ao PDR 2020 e 

Programa LIFE, que se encontram em análise e, caso sejam aprovadas, permitirão dar continuidade aos 

projetos em curso e ainda alargar significativamente as áreas em processo de requalificação para floresta 

nativa, além de alavancar uma série de iniciativas diversificadas de envolvimento cívico e sensibilização. 

19 de fevereiro de 2021 

O Conselho Executivo 

 

__________________________________ 

Presidente do Conselho Executivo, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, 

José Manuel Ribeiro, Dr. 

 

__________________________________ 

Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, 

Marco Martins, Dr. 

 

__________________________________ 

Presidente da Câmara Municipal de Paredes, 

Alexandre Almeida, Dr. 


