ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

ATA N.º 18 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 06 JULHO 2017
Aos 06 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, pelas nove horas e
trinta minutos, reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Cláudia
Vieira e Dra. Raquel Viterbo.
No início da reunião, os presentes relembraram e lamentaram os acontecimentos ocorridos no centro do
País, onde teve início a 17 de junho um incêndio de proporções trágicas, com perda de vidas humanas.
Salientou-se a relevância de trabalhar a gestão florestal e a prevenção de incêndios no âmbito do Parque
das Serras do Porto, devendo a Associação dar especial atenção a estas matérias neste segundo ano de
existência, procurando nomeadamente envolver-se em projetos de promoção da floresta nativa.
De referir que, devido a esta ocorrência, a agenda de Sua Excelência o Presidente da República foi
cancelada, não tendo portanto decorrido a visita ao Parque das Serras do Porto prevista para dia 19 de
junho. A mesma será certamente reagendada assim que oportuno.
No decorrer da reunião abordaram-se os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos:
Transmissão do cargo de Presidente do Conselho Executivo
Na reunião do Conselho Executivo de 18 de maio deliberou-se dinamizar no dia 19 de junho um ato
simbólico de transmissão do cargo de Presidente, por ocasião da visita ao território por parte de Sua
Excelência o Presidente da República. Dado que esta não se veio a realizar, delibera-se que o referido ato
decorra na presente data.
Ponto de situação dos processos relativos aos Estudos de Base e aquisição de serviços
Efetuou-se um ponto de situação dos procedimentos de ajuste direto em curso e que têm em vista
essencialmente a promoção dos estudos de base considerados necessários enquanto trabalho preparatório
para o futuro Plano de Gestão, nomeadamente sobre floresta, mineração romana e património biológico.
Capacitação da Associação
Deliberou-se positivamente sobre a necessidade de dotar a Associação de equipamentos informáticos para o
seu normal funcionamento, incluindo computador portátil, videoprojetor e pen.
Deliberou-se também positivamente sobre a necessidade de aquisição de material administrativo
(envelopes, capas de arquivo, carimbo, etc.).
Divulgação do Parque das Serras do Porto
Os presentes referiram que já estão no terreno, nas principais entradas, os painéis de boas-vindas do Parque
das Serras do Porto, elementos importantes para a divulgação do projeto, assim como já começaram a ser

colocadas as placas direcionais nas principais vias rodoviárias de acesso. Os edifícios destinados a funcionar
como centros de receção estão também dotados de informação sobre o Parque.
No que respeita ao livro produzido sobre o Parque das Serras do Porto, deliberou-se positivamente no que
respeita à sua distribuição alargada, devendo no entanto ser colocada no mesmo uma nota referindo o
cancelamento da visita de Sua Excelência o Presidente da República, já que esta é mencionada no texto.
Preparação de candidatura ao Fundo Ambiental
Definiu-se que seria de verificar as condições de elegibilidade deste programa de apoio, especificamente no
que respeita ao aviso “Apoiar uma nova cultura ambiental”, cujo prazo de candidatura é 31 de julho.
Preparação de propostas para apresentação à Assembleia-Geral
Definiu-se que seria de preparar as seguintes propostas para apresentação à Assembleia-Geral:
a) Integração na Rede Ibérica de Espaços Geológicos
b) Estabelecimento de acordo de colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no
decorrer das teses de mestrado e doutoramento de Tiago Kock e Duarte Natário, que incidem no território
do Parque das Serras do Porto
c) Candidatura ao Fundo Ambiental, caso se confirme
Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro”
Foi aprovada a calendarização do mês de julho.
Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos
membros do Conselho Executivo.
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