ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 01
Aos 30 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, pelas oito horas
e trinta minutos, reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, Arq.º Eduardo
Paupério e Dra. Raquel Viterbo.
No decorrer da reunião abordaram-se os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos:
Ponto de situação financeiro
Analisou-se o balancete financeiro, que resume as receitas rececionadas até à data e os compromissos já
assumidos ao nível da despesa. O Senhor Dr. Alexandre Almeida referiu que a contribuição de Paredes
relativa ao presente ano deverá ser paga no início de 2018. Confirmaram-se também os resumos mensais
relativos a despesas correntes com correspondência e operações bancárias e os resumos mensais relativos à
gestão do fundo permanente.
Segunda Alteração ao Orçamento de 2017
Foi analisada e aprovada por unanimidade a segunda alteração ao orçamento de 2017, no sentido de reforçar
a rúbrica “Material de Escritório”, tendo-se para tal reduzido a verba afeta a “Artigos de higiene e limpeza,
vestuário e artigos pessoais”.
Plano de atividades e orçamento para 2018
Refletiu-se sobre a elaboração dos documentos previsionais de 2018, tendo-se abordado alguns projetos e
atividades que se pretendem desenvolver, nomeadamente o Plano de Gestão e a implementação da rede de
percursos pedestres, assim como a 2.ª edição do livro de caracterização, a publicação juvenil e a dinamização
de jornadas técnicas e visitas institucionais. Foi ainda debatida a previsão da contribuição dos municípios
para esse ano, no valor de 50.000,00€.
Atualização de dados junto de entidades terceiras
Abordou-se o facto de, decorrente da instalação e tomada de posse dos membros para o mandato 20172021, é necessário proceder às devidas atualizações junto da entidade bancária em que se encontra aberta
a conta da associação, incluindo alteração do utilizador supervisor para o atual Presidente do Conselho
Executivo, Dr. José Manuel Ribeiro, assim como as atualizações junto da Autoridade Tributária e Aduaneira
e da Segurança Social.
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Ponto de situação dos processos em curso ou concluídos desde a última reunião
O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que se encontra concluída a aquisição de serviços de
contabilidade certificada para 2017 e em curso a aquisição de equipamento informático, programa
informático de gestão contabilística e material de escritório.
No que respeita a autorizações/pareceres, apresentou listagem dos processos tratados desde a última
reunião do Conselho Executivo e que se enumeram:
Pareceres, no âmbito do RJAAR (a pedido do ICNF), ambos negativos: (Re)arborização da propriedade
“Tapada do Facho” (Paredes) da empresa Critério Mágico e (Re)arborização da propriedade “Serra Cavalos”
(Gondomar) da empresa Navigator.
Autorizações para eventos, todos positivos: Double Action (3 setembro), Almadouro; II Raid BTT (10
setembro), Associação Cantabile; Trail Sra. do Salto (17 setembro), Equipa de Trail da Sra do Salto;
Caminhadas… à descoberta de Gondomar - Serra do Castiçal (17 setembro), Município de Gondomar; Rota
da Zorra (24 setembro), Liga dos Amigos do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova; Prova de Atletismo (30
setembro), Clube do Pessoal da EDP; Trilhos do Sousa (15 outubro), Centro Social Paroquial S. João da Foz do
Sousa; Passeio TT MCP 2017 (26 novembro), Motoclube do Porto e 11.º Passeio MLT 4x4 (01 dezembro),
Junta Freguesia Grijó e Sermonde.
O Senhor Presidente, Dr. José Manuel Ribeiro, referiu ainda a participação na consulta referente à Auditoria
de Recertificação no âmbito do FSC da Navigator Forest Portugal, cujo contributo foi remetido a 22 de
setembro, e também a avaliação de interesse na candidatura POSEUR “Promover a adaptação às alterações
climáticas e a prevenção e gestão de riscos”, tendo-se considerado que não seria oportuna.
Participações em eventos e outros
Referiu-se que o Parque das Serras do Porto tem marcado presença e sido objeto de promoção em vários
eventos, nomeadamente: Conferência EUROPARC (7 e 9 setembro), cerimónia de entrega de prémios do Trail
Sra. do Salto (17 setembro), reportagem no programa “Somos Portugal” da TVI, no âmbito da Expoval 2017
(transmissão a 17 setembro), assim como montagem de painéis sobre o Parque nessa mostra, e
representação no 1.º aniversário do Porto Welcome Center, em articulação com o Município de Valongo, no
Dia Internacional do Turismo (27 setembro).
Recetividade ao livro
Referiu-se que o livro do Parque das Serras do Porto tem tido uma elevada recetividade, sendo inclusive de
prever brevemente uma segunda edição. Face ao envio do mesmo para diversas entidades, há a destacar os
agradecimentos por parte da Senhora Secretária de Estado Dra. Célia Ramos, da Vice-Reitora da Universidade
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do Porto Professora Doutora Maria de Fátima Marinho e de vários municípios da AMP. A CCDR-N, na pessoa
do Senhor Vice-Presidente Eng.º Ricardo Magalhães, agradeceu e solicitou inclusive mais exemplares, tendo
sido disponibilizados 12 livros.
Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro”
Informou-se a aprovação dos planos de atividades de setembro, outubro, novembro e dezembro por parte
da Associação, enquanto parceira deste projeto.
Outros assuntos
Referiu-se a solicitação de reunião por parte do Arq.º Duarte Natário, para apresentação no seu projeto de
doutoramento com incidência no Parque das Serras do Porto, tendo sido agendada para dia 14 de dezembro.
Debateu-se também o interesse de dois particulares em desenvolver um projeto de animação turística
incluindo circuito em UTVs (veículos todo o terreno), tendo ficado decidido que a tomada de posição
relativamente a projetos desta natureza deveria aguardar pelo Plano de Gestão.
Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos
membros do Conselho Executivo.

___________________________
Dr. José Manuel Ribeiro

___________________________
Dr. Alexandre Almeida
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