ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
CONSELHO EXECUTIVO
ATA N.º 02
Aos 14 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: Dr.ª Ana Ferreira, Arq.º Eduardo
Paupério, Dr.ª Raquel Viterbo e Arq.ª Teresa Andresen.
Previamente à ordem de trabalhos, a Sr.ª Arq.ª Teresa Andresen efetuou uma breve apresentação dando
nota dos avanços nos estudos de base, salientando o entrosamento da equipa de trabalho, a integração do
conhecimento nas diversas áreas do saber abrangidas e os novos olhares sobre o território. Atualmente a
perspetiva sobre a área é mais abrangente e reveste-se de maior sentido. Exemplificou com cartografia que
reúne os levantamentos em torno da mineração romana e também com o trabalho desenvolvido em torno
do património cultural, em especial dos lugares, sobre os quais foi efetuada uma análise da evolução histórica
da ocupação. Recordou-se que a reunião final de trabalho para apresentação dos resultados destes estudos
decorre no dia 4 de janeiro, às 15h, em Paredes.
De seguida, e após aprovação da ata da reunião anterior, abordaram-se os seguintes assuntos previstos na
ordem de trabalhos:
Processos a colocar à consideração da Assembleia-Geral
Concluíram-se as seguintes propostas a submeter a aprovação da Assembleia-Geral, dado os assuntos serem
da competência desse órgão:
a) Plano de Atividades e Orçamento para 2018, conforme documento que se anexa e faz parte integrante da
presente ata, assim como proposta de contribuição de 50.000,00€ por parte de cada um dos municípios que
compõem a Associação;
b) Estabelecimento de protocolo de colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
conforme minuta anexa, que visa promover a realização de estágios curriculares, dissertações de mestrado
e teses de doutoramento com incidência no Parque das Serras do Porto;
c) Integração na Rede Ibérica de Espaços Geológicos, um projeto informal e sem custos de adesão, cujo
objetivo é promover o contacto e troca de experiências entre parques, museus e outros locais que atuam em
torno da temática da geologia. A adesão implica apenas o envio da declaração que se anexa e faz parte
integrante da presente ata.
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Ponto de situação dos processos em curso ou concluídos desde a última reunião
O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que se encontram já adjudicadas as aquisições de
equipamento informático e material de escritório, estando em curso o procedimento de ajuste direto geral
para fornecimento de programa de gestão contabilística.
Outros assuntos
Os presentes assistiram à apresentação da proposta de tese de doutoramento do Arq.º Duarte Natário, da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que incide no tema “Planeamento e gestão de florestas
periurbanas: da produção à abordagem multifuncional – estudo de caso do Parque das Serras do Porto”. O
Senhor Presidente do Conselho Executivo enalteceu o interesse do projeto, referiu o protocolo que deverá
ser estabelecido em breve com essa instituição e disponibilizou a colaboração possível por parte da
Associação. Salientou-se apenas que, dado a tese prever reuniões e questionários ao público, deverá haver
o cuidado de articular com a equipa responsável pela elaboração do Plano de Gestão, em curso no mesmo
período temporal.
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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Dr. José Manuel Ribeiro

___________________________
Dr. Alexandre Almeida

___________________________
Dr. Marco Martins
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