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I. INTRODUÇÃO 

O plano anual de atividades e orçamento para 2021, 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 2021, à semelhança de 2020, foi desafiante, 

pela continuidade do 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 2021, 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 a implementação do projeto “Valorização e adaptação dos rios 

Ferreira e Sousa às Alterações Climáticas”, financiado pelo Fundo Ambiental. 

Em 2021, são de salientar em termos de investimento e elevado impacte no terreno, a implementação da 

Rede de Percursos Pedestres e do projeto “Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras”, este 

financiado pelo PO SEUR. Não obstante se tenham iniciado no ano anterior, foi em 2021 que tiveram o seu 

principal desenvolvimento. Destaca-se ainda a edição de duas publicações, o livro juvenil ‘Guardiões da 

Floresta’ e o livro comemorativo dos 5 anos da Associação de Municípios, a constituição do Clube da Saúde 

do Parque das Serras do Porto, o estudo em torno dos Invertebrados e a 4.ª edição dos ‘Encontros com o 

Parque’, entre muitas outras iniciativas. 

As componentes com maior implicação em termos orçamentais foram as relativas a ‘Outros trabalhos 

especializados’, ‘Outros serviços’, ‘Outros Bens’ e ‘Equipamento Básico’, 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 

2021, 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 eletrónica de contratação pública e aderiu-se 

ao serviço Microsoft Office, tendo-se dado continuidade aos serviços certificados na área da contabilidade, 

importantes para a gestão financeira da entidade. 
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b) Foi aberto um procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado, para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, 

da área funcional de Geologia. 

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

a) Promoção de um estudo de sensibilidades visuais, que resultou numa ferramenta de análise transversal 

a todo o território, com o objetivo de apoiar a decisão quanto a projetos com eventuais impactes negativos, 

nomeadamente de exploração de recursos naturais. 

b) Promoção de um estudo sobre Invertebrados do Parque das Serras do Porto, pelo Centro de Investigação 

em Biodiversidade e Recursos Genéticos / ICETA da UP. Face ao conhecimento que proporcionou, motivou 

a decisão de se editar um guia de campo em 2022. 

c) No âmbito do projeto de “Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras”, financiado pelo PO 

SEUR, contou-se com duas consultorias importantes, nomeadamente: 

» consultoria especializada na temática das plantas invasoras, pela Escola Superior Agrária de Coimbra. 

» consultoria especializada na temática da gestão de solos, pelo Instituto Politécnico de Bragança. 

3. Gestão integrada do território 

a) A Associação de Municípios procura continuamente formas de financiamento que permitam alavancar 

novos projetos. Destaca-se as candidaturas à constituição de uma AIGP e ao Fundo Ambiental (Proteger a 

Vida Terrestre), ambas objeto de parecer positivo, mas sem financiamento por falta de dotação; a 

submissão de uma candidatura ao Programa LIFE, no final de novembro, a qual, a avançar, vai permitir dar 

continuidade e alargar significativamente o trabalho em curso de promoção da floresta nativa e adaptação 

do território às alterações climáticas e ainda uma candidatura em articulação com a Verde – Associação 

para a Conservação Integrada da Natureza, em dezembro, para a dinamização de um Campo de Trabalho 

Internacional em agosto de 2022, entretanto aprovada. 

b) Emissão de cartas de apoio às candidaturas: 

» Candidatura do projeto “Grid4LIFE” ao Programa LIFE, por solicitação da REN. Visa a requalificação 

ecológica das faixas de salvaguarda das linhas elétricas, prevendo uma intervenção em mais de 100 

hectares. 

» Candidatura do projeto de investigação “+Health4Cities - Contribution of human biomonitoring 

assays to mitigate the impact of urban pollution on the health of citizens”, por parte do ISEP, à FCT. 
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c) Com o objetivo de defender os melhores interesses para o território, foram emitidos pareceres e 

pronúncias várias, devidamente fundamentados do ponto de vista técnico, nomeadamente relativos a 

projetos de exploração de recursos energéticos (fotovoltaico, eólico) e mineiros. 

4. Salvaguarda e valorização do território e do património 

a) Implementação do projeto “Gestão ativa de áreas ocupadas por espécies invasoras”, que contava 

inicialmente com um financiamento de 85% por parte do PO SEUR, mas que foi objeto de majoração, pelo 

que os custos de 2020 e 2021 foram financiados quase na totalidade a 100%. 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, nomeadamente o controlo de plantas invasoras num total de 157,25 hectares, incluindo 

controlo inicial em todas as parcelas, assim como controlo de continuidade (exceto numa pequena 

percentagem que transitou para 2022). 

No final do ano, concertou-se com o PO SEUR a reprogramação temporal deste projeto, por questões técnicas 

relacionadas com o controlo de continuidade, estando também prevista a possibilidade de alargamento da 

área intervencionada e de produção de novos materiais de divulgação e sensibilização, durante o ano 2022 [a 

confirmar]. 

b) Implementação da Rede de Percursos Pedestres, incluindo 1 Grande Rota e 17 Pequenas Rotas (algumas 

com variantes), interligadas entre si. Os percursos seguem as normas internacionais de homologação, 

decorrente da articulação com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. A «GR 62 – Grande 

Rota das Serras do Porto» tem 59 km e passa pelas seis serras que compõem o Parque; as Pequenas Rotas 

têm extensões entre os 3 e os 25 km, com diferentes níveis de dificuldade. Os trabalhos incluíram a 

produção e instalação no terreno de sinalética e estruturas informativas e interpretativas, a conceção 

gráfica dos suportes e o desenvolvimento de uma Web App de apoio à visitação. 

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

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

de Aula”. No âmbito do projeto FUTURO, articulou-se com o CRE.Porto e os municípios de Gondomar, 

Paredes e Valongo uma candidatura ao Floresta Comum, com o objetivo de serem cedidos para plantação 

no território árvores e arbustos provenientes dos viveiros florestais do ICNF – a candidatura foi aprovada, 

com atribuição de mais de 4700 plantas. 

d) A Associação de Municípios colaborou com a Junta de Freguesia de Valongo na articulação com a Metro 

do Porto com vista ao acolhimento de um projeto de compensação por corte de sobreiros, que irá resultar 
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na reconversão de 7,4 ha de eucaliptal na serra de Santa Justa, com plantação de 2960 sobreiros (a 

implementar em 2022). 

e) 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) Edição do livro infantojuvenil «Guardiões da Floresta», ilustrado por estudantes de Artes Visuais da 

Escola Secundária de Ermesinde, lançado por ocasião do Dia Mundial da Árvore e da Floresta (21 março). 

b) Organização do Webinar «As Áreas Protegidas como infraestruturas de saúde pública e bem-estar», 

no dia 7 de abril. 

c) Dinamização da 4ª edição dos «Encontros com o Parque», de 2 a 5 de junho, cujo programa contemplou 

atividades diversas envolvendo várias entidades, além da Associação de Municípios e dos Municípios: Clube 

das Escolas, APRISOF, Alto Relevo, Centro Hípico Valongo, LIPOR, PARJOVEM, CRE.Porto, Escuteiros de 

Valongo e de Paredes. Foram necessariamente ajustadas às circunstâncias, cumprindo todas as regras da 

DGS, mas sem deixar de promover a partilha, a aprendizagem e o envolvimento cívico em prol da 

conservação desta paisagem protegida regional. Além das muitas atividades dinamizadas por 6 

agrupamentos escolares, o programa contemplou 15 ações direcionadas ao público em geral, nas quais 

estiveram envolvidas perto de 300 pessoas. 

d) Edição do livro comemorativo dos 5 anos da Associação de Municípios, que apresenta uma retrospetiva 

do trabalho desenvolvido e dá também voz aos muitos parceiros deste projeto, apresentado publicamente 

a 2 de junho, por ocasião das jornadas técnicas dos Encontros com o Parque. 

e) Desenvolvimento da exposição itinerante «Traços de Biodiversidade», lançada em junho nos Encontros 

com o Parque. 

f) O projeto “Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras”, financiado pelo PO SEUR, contemplou o 

desenvolvimento de um conjunto de materiais informativos e de sensibilização para a problemática das plantas 

invasoras, promovendo a reflexão sobre o tema e procurando mobilizar os cidadãos a atuar ativamente, assim 

como a disseminação junto da população escolar. A formação não foi considerada elegível, mas a Associação de 

Municípios assumiu essa componente, dada a sua importância: 

» dinamização de ações de capacitação, nomeadamente: 
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13 julho – workshop sobre plantas invasoras, com a ESAC (certificado para docentes, em parceria 

com o Centro de Formação Sebastião da Gama); 

23 setembro – workshop técnico sobre gestão de solos em área florestal; 

» dinamização de três dias de voluntariado, com incidência no descasque de acácias (14-16 julho); 

» produção de cartazes para MUPI, para distribuição pelos três municípios, e de cartaz de sensibilização 

para distribuição às escolas; 

» produção de 9 biospots (painéis informativos), em conjuntos de três, abordando a problemática das 

plantas invasoras e o papel de cada um enquanto cidadão atento e interveniente; 

» produção de placas identificativas das parcelas intervencionadas; 

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

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

contextos; 

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

alargado e diversificado de pessoas. 

g) Acolhimento de sete ações integradas no programa nacional «Ciência Viva no Verão», entre julho e 

setembro, em parceria com o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. 

h) Dinamização de ação sobre insetos dirigida à comunidade, com o CIBIO-UP. 

i) Colaboração no «Fim de Semana da Vaca-loura», com a Associação BioLiving. 

j) Colaboração nas «Férias na Biblioteca» de Valongo. 

k) Colaboração com a ADRITEM na organização do Fórum «Um Território Coeso: Complementaridade 

entre o Rural e o Urbano», 15 novembro. 

l) Envio de carta/newsletter aos membros do Clube das Escolas, reportando as iniciativas em curso, assim 

como os recursos didáticos disponíveis, e mobilizando para a participação. 

m) Itinerância das exposições ‘Habitats e Espécies Nativas’, ‘Linhas de Água e Alterações Climáticas’ e 

‘Traços de Biodiversidade’ por vários espaços (escolas, bibliotecas municipais), assim como do jogo coletivo 

‘À descoberta do Parque das Serras do Porto’. 

n) Apresentação de comunicações em conferências ou similares: 
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» Participação no 1.º Fórum Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, online, enquanto entidade 

parceira, com apresentação de poster (23 janeiro); 

» Apresentação da comunicação «Serras do Porto – Gestão intermunicipal de uma paisagem protegida 

periurbana» no Webinar “Encontro de Paisagens Protegidas de Âmbito Regional/Local”, organizado 

pelo Município de Ponte de Lima (02 fevereiro); 

» Comunicação no Webinar «Rios que nos unem – a importância dos rios Ferreira e Sousa no Parque 

das Serras do Porto», organizado pela APRISOF (03 novembro); 

» Comunicação no programa de formação «Guardiões do Futuro», organizado pela LIPOR (10 

novembro). 

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

escolares desenvolvidas no território do Parque ou sobre o mesmo. 

p) 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) Criação do Clube da Saúde, a 7 de abril, uma rede de profissionais que reconhece o importante papel 

das áreas protegidas no contexto da promoção da saúde e bem-estar da comunidade. São 8 os membros 

fundadores, incluindo os ACES, os Centros Hospitalares de São João e do Porto, a CESPU e os Hospitais de 

S. Martinho e da Universidade Fernando Pessoa. 

b) Colaboração com os membros do Clube das Escolas noutros projetos, como o «Projeto Rios», a «Rede 

de Clubes Ciência Viva na Escola» e o «BiblioLab». 

c) Integração no projeto «Ambiente Jovem Rios», a implementar em 2022/23 pelo Instituto Estadual do 

Ambiente, do Governo Estadual do Rio de Janeiro – replicação piloto em Portugal (Serras do Porto) e 

Espanha (Verim); assim como colaboração no projeto «Há sombras no Parque», de sensibilização para as 

plantas invasoras através de uma instalação artística a montar no Parque das Águas, Porto. 

d) Acolhimento de dois estágios de Arquitetura Paisagista durante o primeiro semestre de 2021. Os 

trabalhos incidiram sobre as Unidades de Gestão de paisagem de Couce e de Aguiar de Sousa, tendo 

também o desafio de apresentar um anteprojeto de intervenção para uma área específica de cada uma das 
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unidades. Em paralelo, acolheu-se um estagiário do curso de Técnico de Turismo da Escola Profissional 

Gondomar, que colaborou na dinamização de várias atividades. 

e) 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 N.º 1 de Gondomar, contando atualmente com 15 membros, incluindo doze agrupamentos 

escolares, uma escola secundária e dois colégios; 

» integração na rede internacional EUROPARC; 

» colaboração com o Município de Valongo na articulação com o Museu de História Natural e das Ciências 

da Universidade do Porto no âmbito da edição de uma coleção de seis ímanes alusivos à biodiversidade e 

vídeos complementares com especialistas, com o objetivo principal de sensibilizar a comunidade; 

» continuidade no envolvimento no projeto VACALOURA.pt, como entidade embaixadora. 

 

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. 
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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 2021. 

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 656.863,11€ que, face ao 

orçamento final, representa uma taxa de execução de 77,08%.  

No que toca à despesa orçamental, cuja dotação global era de 852.180,76€, os compromissos foram no valor 

de 602.746,73€, os pagamentos foram de 563.030.02€, com taxa de execução de 66,07%.  

Conforme quadros seguintes, o saldo de gerência transitado de 2020 foi de 247.769,50€. O conjunto das 

contribuições dos municípios (210 000,00€) e dos fundos de apoio financeiro (199.093,91€), resultaram num 

total de receitas efetivas de 409.093,61€.  

Os pagamentos totalizaram 563.030,02€, daqui resultando um saldo para a gerência seguinte de 93.833,09€. 

Acrescenta-se o facto de um pedido de pagamento apresentado ao PO SEUR em dezembro de 2021, não 

obstante tenha sido validado ainda nesse ano, será alvo de reembolso apenas em 2022, num valor 

correspondente a 65.838,58€. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o ano de 2022 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 a implementação da Rede de Percursos Pedestres, incluindo 1 Grande Rota e 17 

Pequenas Rotas, o projeto “Gestão ativa de áreas ocupadas com espécies invasoras”, este financiado pelo 

PO SEUR e contemplando um conjunto integrado de vertentes, com especial incidência na intervenção 

efetiva no terreno, na divulgação e na sensibilização, e ainda a articulação com várias entidades no sentido 

de expandir a floresta nativa no território e de disponibilizar à comunidade atividades de interpretação, 

capacitação e usufruto interessantes e mobilizadoras. 

Merecem também destaque a edição do livro infantojuvenil «Guardiões da Floresta» e do livro 

comemorativo dos 5 anos da Associação de Municípios, assim como a integração no Europarc e a criação do 

Clube da Saúde do Parque das Serras do Porto. Entre outras, salienta-se a submissão de uma nova 

candidatura ao Programa LIFE, que se encontra em análise e, caso seja aprovada, permitirá dar continuidade 

às intervenções em curso e ainda alargar significativamente as áreas em processo de requalificação ecológica, 

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

08 de março de 2022 

O Conselho Executivo 

 

__________________________________ 

Dr. Marco Martins - Presidente do Conselho Executivo, Presidente da Câmara Municipal de Gondomar 

 

__________________________________ 

Dr. Alexandre Almeida - Presidente da Câmara Municipal de Paredes 

 

__________________________________ 

Dr. José Manuel Ribeiro - Presidente da Câmara Municipal de Valongo 


