ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

ATA N.º 3 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO
Aos 20 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Valongo, pelas dezoito horas,
reuniram os membros do Conselho Executivo, tendo estado também presentes: Arq.ta Teresa Andresen, Dr.a
Ana Ferreira, Dr.a Cláudia Vieira, Eng. Luís Monteiro e Dr.a Raquel Viterbo.
A reunião prosseguiu com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Plano de atividades e orçamento
Os membros do Conselho Executivo entenderam colocar a proposta de plano de atividades e orçamento à
consideração da Assembleia-Geral, órgão competente para a sua aprovação.
Neste documento, correspondente ao período que decorre até ao final do ano de 2016, salientou-se as
aquisições de serviços inerentes à elaboração dos estudos de base e a consultadoria para efeitos de
submissão de candidaturas.
2. Discussão pública
Efetuou-se um ponto de situação da participação pública, já com mais de cem contributos, sendo a quase
totalidade relativos à prática de desportos motorizados. Face à solicitação apresentada pelo Moto Clube do
Porto, Extreme Clube Lagares e Federação de Motociclismo de Portugal, decidiu-se agendar reunião conjunta
com os mesmos no dia 27 de julho, em Valongo. Decidiu-se promover reunião prévia com equipa de juristas
para reflexão sobre a questão, com a presença da Arq.ta Teresa Andresen, no dia 25 de julho.
3. Articulação com CCDR-N
Será de solicitar agendamento de reunião com a CCDR-N, nomeadamente novo Presidente, após período
estival.
Salientada a importância de se começar a afirmar o Parque e de se convidar entidades/pessoas chave por
exemplo para a ação de “inauguração” dos centros de receção.
4. Articulação com ICNF
Debateu-se o facto do ICNF não ter em consideração as condicionantes previstas nos PDM no que respeita à
plantação de espécies de rápido crescimento, sendo vantajoso que haja articulação entre os municípios
relativamente a este assunto.
A Arq.ta Teresa Andresen sugere uma comunicação ao ICNF informando intenção de submeter a paisagem
protegida regional à integração na rede nacional só após conclusão do plano de gestão. Dr. Celso Ferreira
referiu que, com a classificação, se deverá solicitar audiência ao ICNF de modo a envolve-los ativamente no
projeto.

5. Plano de comunicação
Definição de estrutura base para o plano de comunicação, um documento a ser elaborado conjuntamente
pelos serviços de comunicação dos Municípios (interlocutores: Gondomar – Paulo Silva, Paredes – José Gonçalves,
Valongo – Lúcia Pereira). A comunicação deverá prever dois momentos:

5.1. no imediato
- registo da marca - confirmada conclusão do processo por Paredes;
- página de internet – confirmada aquisição do domínio www.serrasdoporto.pt. Debatida proposta de layout
e matriz, tendo o Dr. Celso sugerido a referência a outras valências turísticas de cada concelho, com ligações
para as mesmas;
- centros de acolhimento – definidos os locais, nomeadamente: bar das piscinas de S. Pedro da Cova (com
eventual apoio técnico do Museu Mineiro), CIA Sta. Justa (gestão técnica da CMV/DOTA) e CI Senhora do Salto (com
apoio técnico do CIMOCB). Será necessário produzir painéis informativos e efetuar algumas adaptações.

Definiu-se a dinamização de uma ação conjunta de "inauguração", em outubro (dia 12 ou outro que se venha
a afigurar mais vantajoso), com início em Valongo, paragem em S. Pedro da Cova e término na Sra. do Salto,
eventualmente com apontamento musical.
5.2. candidatura
Abordada a importância de se efetuar candidatura ao aviso Norte-14-2016-01, referente ao Património
Natural, para financiamento da implementação do plano de comunicação. Prevista reunião com equipa
intermunicipal no dia 25 de julho, com a presença da Arq.ta Teresa Andresen, após o que se definirá em que
fase seria viável candidatar, sendo que a última é a 31 outubro.
6. Dinamização do Parque
A Arq.ta Teresa salientou a importância de se definir um programa de atividades para o horizonte de um ano
após abertura simbólica dos centros de acolhimento, congregando vários agentes: articulação com empresas
(ex. programa de visitas a partir dos centros), envolvimento de associações, de instituições do ensino superior
e outras. Debateu-se a responsabilidade na abertura dos espaços e definição de circuitos de visita (ex. Dr.
José Manuel Ribeiro não pretende associar ao CIA uma lógica comercial; Dr. Celso consegue assegurar
abertura do centro da Sra. do Salto desde que prevista com antecedência). Será necessário refletir sobre o
modus operandi.
7. Plano de gestão e estudos de base
Destacada a importância de se avançar assim que possível com os estudos de base, para poderem prestar o
devido apoio ao plano de gestão. Os procedimentos seriam encaminhados pela Associação, assim que
disponha de capacidade financeira para tal.
8. Fiscalização
Salientada de forma unânime a importância de uma fiscalização efetiva do território.

Procedeu-se a uma relação de entidades que atuam no território ao nível da fiscalização e também
prevenção, tendo-se decidido realizar uma reunião com as mesmas, no sentido de divulgar o projeto e
incentivar ao envolvimento no mesmo e articulação. Será agendada para 29 de julho, na sala multiusos do
edifício do Museu Municipal de Valongo.
9. Outros assuntos
Debateu-se também o alinhamento da reunião com a Exma. Sra. Dra. Célia Ramos, a decorrer em Valongo
no dia 25 de julho de manhã. Definiu-se que a Arq.ta Teresa Andresen faria uma apresentação do projeto,
intervindo depois cada Presidente de Câmara com o objetivo de sensibilizar a Senhora Secretária de Estado
para o projeto e a necessidade de o capacitar financeiramente.
Mencionou-se ainda a necessidade de ser convocada reunião da Assembleia-Geral, em cuja ordem de
trabalhos seria de incluir a aprovação do plano de atividades e orçamento e a eleição do Conselho Fiscal.
Para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser devidamente assinada pelos membros do
Conselho Executivo.
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