ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

ATA N.º 19 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 20 JULHO 2017
Aos 20 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, Eng.º Luís Monteiro e Dra. Raquel Viterbo.
No decorrer da reunião abordaram-se os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos:
Ponto de situação dos processos de aquisição de serviços
Referiu-se que a Associação está a diligenciar no sentido do correto encaminhamento dos procedimentos
de ajuste direto e ajuste direto simplificado em curso, assim como dos pagamentos dos serviços já
faturados.
Capacitação da Associação
Deliberou-se sobre a constituição de um fundo de maneio, no valor mensal de 100,00€. Neste âmbito,
decidiu-se também sobre a requisição de cheques junto da entidade bancária, de modo a poder procederse aos levantamentos em numerário inerentes ao fundo de maneio.
Decidiu-se ainda sobre a autorização genérica de despesas correntes relacionadas com o envio de
correspondência e as operações bancárias, que deverão ser objeto de resumo contabilístico mensal.
Autorizações/Pareceres
Deliberou-se sobre a autorização da Associação relativamente à realização do Trail Santa Justa, a decorrer
no dia 30 de julho de 2017.
Envio de propostas à Assembleia-Geral
Foram aprovadas as propostas a remeter à Assembleia-Geral sobre:
a) a integração na Rede Ibérica de Espaços Geológicos;
b) o estabelecimento de um protocolo de colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, para promoção de estágios e dissertações com incidência no Parque das Serras do Porto.
Participação no Congresso EUROPARC 2017, a decorrer de 6 a 10 de setembro
Debateu-se a relevância deste evento e o interesse na participação do Parque das Serras do Porto, tendo-se
decidido averiguar se a Associação poderia ainda intervir com uma comunicação. Referiu-se que a
montagem de um stand no Marketplace, uma vertente deste evento, seria também uma oportunidade
interessante de divulgação do projeto.
Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro”
Aprovou-se o Relatório de Avaliação Intercalar.

Outros assuntos
Acordou-se solicitar uma audiência a Sua Excelência o Presidente da República, na sequência do
cancelamento da visita ao Parque prevista para dia 19 de junho, de modo a que lhe fosse entregue
pessoalmente o manifesto preparado para esse evento e assinado pelos alunos dos municípios. O Dr. Celso
Ferreira fará a articulação com a Casa Civil.
Deliberou-se endereçar um convite ao Exmo. Senhor Primeiro-Ministro para visitar o território do Parque
das Serras do Porto.
Decidiu-se também remeter um ofício ao Turismo do Porto e Norte de Portugal, solicitando uma reunião
estratégica sobre o papel do Parque no panorama turístico da região.
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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