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Parque das Serras 
do Porto

Infraestrutura verde periurbana
≈ 6000 ha
6 serras
2 vales fluviais
Património natural e cultural
Potencial turístico e de lazer
Dinamismo científico e associativo

a 15 minutos do Porto



Recordando alguns momentos marcantes:

abril 2014 | Primeira reunião entre Presidentes

junho 2015 | Assinatura Protocolo Colaboração

abril 2016 | Constituição da Associação de Municípios

junho a agosto 2016 | Período Discussão Pública

março 2017 | Classificação Paisagem Protegida Regional [DR]

julho a dezembro 2017 | Estudos Prévios Plano Gestão

fevereiro a junho 2018 | Processo Participativo Plano Gestão

30 junho 2018 | 1.ª edição Encontros com o Parque | Criação Clube das 
Escolas

setembro a novembro 2018 | 1.º projeto financiado [Charnecas]

novembro 2018 | Aprovação Plano Gestão

5 a 8 junho 2019 | 2.ª edição Encontros com o Parque | Lançamento 
documentário

Entretanto| Mais 3 projetos financiados, um através da LIPOR | 
Implementação Rede Percursos Pedestres | Programa formação |…

Motivação

“Nunca como hoje se soube tanto sobre este 
território, fruto do trabalho de políticos, técnicos, 
investigadores e especialistas que se empenharam 
verdadeiramente neste resultado. Ao contrário do 
que é prática comum, decidimos que os primeiros 
investimentos seriam em vastos e profundos 
estudos, entretanto desenvolvidos e hoje já 
disponíveis para toda a comunidade em 
publicações de referência. Ao lê-las, uma pedra 
deixa de ser só um obstáculo no caminho. A 
paisagem ganha novos contornos. Uma 
salamandra não é apenas mais um bicho. A uma 
árvore atribui-se um contexto histórico e a própria 
história reconta-se com outro encanto.

Sentimo-nos humildes e gratos face ao imenso 
património que temos a responsabilidade de 
cuidar. Assumimos trabalhar em conjunto –
Valongo, Gondomar e Paredes, uma comunidade 
metropolitana com mais de 350 000 habitantes –
com espírito de serviço público e de comunidade, 
para que este bem precioso reflita 
verdadeiramente a nossa identidade enquanto 
povo e região.”

José Manuel Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
in Plano de Gestão



Associação de Municípios
com Municípios Gondomar, Paredes e Valongo

Consultorias especializadas

Associações, entidades competentes,
empresários, gestores, habitantes,  professores, 
proprietários, população,…

Construindo o projeto

gestão

ordenamento

participação



Atuandonoterreno
Interpretação da 

paisagem e do 
património



Envolvimento escolar

Atuando no terreno

Usufruto da natureza

Recursos didáticos



Estudos, estágios, trabalhos académicos

Envolvimento
cívico

Atuando no terreno

Capacitação



Proteção, 
conservação e 
valorização,
com base nas 
medidas e ações 
previstas no
Plano de Gestão

Atuando no terreno



Novos Horizontes e 
Perspetivas

Mais Redes e Partilha

Maior Envolvimento e 
Sentido de Pertença

Mais Aprendizagem




