ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

ATA N.º 13 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 01 MARÇO 2017
Aos 01 dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, pelas dezoito horas
e trinta minutos, reuniram os membros do Conselho Executivo Dr. Celso Ferreira e Dr. José Manuel Ribeiro,
estando também presentes: Dra. Cláudia Vieira, Eng.º Luís Monteiro, Arq.ª Teresa Andresen e Dra. Raquel
Viterbo.
No início da reunião referiu-se a audiência com Sua Excelência o Presidente da República, decorrida no dia
24 de fevereiro, na qual se fizeram representar os três municípios e a AMP e na qual ficou estabelecido que
o Parque das Serras do Porto seria palco de uma visita presidencial, no dia 20 de junho. Trocaram-se
impressões sobre o programa da referida visita, que será no entanto objeto de uma planificação cuidada.
De seguida abordaram-se os assuntos previstos na ordem de trabalhos, nomeadamente:
Balanço da visita com Vice-Presidente e equipa técnica da CCDR-N
A visita decorreu conforme previsto, considerando-se no entanto que será de, numa próxima oportunidade,
encurtar o percurso, de modo a que se consiga vivenciar melhor cada ponto de interesse. Referiu-se a
importância de promover um envolvimento estreito da CCDR-N no projeto do Parque das Serras do Porto,
nomeadamente através da integração de representantes da mesma nas equipas técnicas de trabalho.
Será enviado um ofício ao Senhor Vice-Presidente, Eng.º Ricardo Magalhães, a agradecer a visita e a solicitar
o acompanhamento do projeto e a divulgação de potenciais oportunidades de financiamento.
Ponto de situação dos assuntos em curso
> Divulgação: já foi criada a página no facebook do Parque das Serras do Porto, que está a ser dinamizada
conforme definido, ou seja, com divulgação de notícias e eventos mas também do património e locais de
interesse. O site está em fase final de desenvolvimento. Gondomar remeterá uma proposta de painel de
boas-vindas do Parque das Serras do Porto, para colocação nos principais pontos de entrada.
> Registo da marca: referiu-se que está concluído o processo de registo, tendo-se definido elaborar uma
notícia sobre o assunto. O acordo de utilização de marca, com o IVDP foi assinado e um dos originais será
remetido a essa entidade.
> Projetos do Programa Escolhas: no sentido de promover uma articulação entre os projetos com
incidência no Parque das Serras do Porto – Trilhos d’Ouro e Papalagui, está agendada uma reunião de
apresentação no dia 14 de março de manhã.
Divulgação da classificação como Paisagem Protegida Regional junto de associações, proprietários e outros
A promover mas será de ponderar o meio de divulgação, de modo a abranger um número significativo de
interessados. A trabalhar para que seja efetuada no seguimento da publicação do aviso em Diário da
República.

Eventual articulação com IEFP no âmbito de Contratos Emprego-Inserção
Considerou-se prematuro, sendo algo a ponderar eventualmente mas no futuro, após estabilização do corpo
técnico da associação.
Candidatura ao Prémio Geoconservação da ProGEO Portugal
O Dr. Celso Ferreira considera ser de avançar, com enfoque no carater inovador do procedimento
intermunicipal inerente ao projeto do Parque das Serras do Porto. A memória descritiva tem de ser subscrita
por um profissional em geologia, tendo o mesmo dado indicação para se envolver a Dra. Natália Felix.
Outros assuntos
Referiu-se que será importante preparar a lista de entidades ou personalidades a propor para integração no
Conselho Consultivo.
Para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros presentes do
Conselho Executivo.
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