
 

 

Celebração do 2º Aniversário do Projeto Piloto  

para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional  

 

09h30, dia 19 de junho 2019 

Segura, Idanha-a-Nova 

 

No próximo dia 19 de junho decorrerá a celebração do 2º aniversário do Projeto Piloto para a Gestão 

Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional, no Centro de Interpretação da Biodiversidade, em 

Segura, no concelho de Idanha-a-Nova, que contará com a presença do Ministro do Ambiente e da Transição 

Energética, João Pedro Matos Fernandes, e da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza, Célia Ramos. 

Durante o evento serão apresentados os resultados de dois projetos, com um financiamento total de 300 mil 

euros pelo Fundo Ambiental, e que surgem da concretização do Plano de Valorização do PNTI 2018-2022, a 

saber: Promover e Valorizar o PNTI, em execução pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, e 

Compatibilizar a Gestão Cinegética com a Conservação da Natureza, da responsabilidade da Quercus. Será 

ainda feito um balanço dos primeiros dois anos de trabalho colaborativo desenvolvido neste território e será 

apresentado o relato final da avaliação externa do modelo de gestão implementado no âmbito deste Projeto 

Piloto, por peritos da Fundação EUROPARC, concluída em maio de 2019. 

O Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional foi formalizado ao abrigo 

do Protocolo de Colaboração, que foi assinado em 18 de abril de 2017, pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF), os Municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, o 

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), a Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB) e a Quercus 

– Associação Nacional para a Conservação da Natureza. 

Partilhando de um mesmo objetivo - Valorizar o PNTI – e agregando o conjunto de projetos e ações 

consideradas importantes para este território, que cada uma das sete entidades intervenientes no Projeto Piloto 

prioriza e pretende concretizar conjuntamente, em 2019 pretende-se implementar seis novos projetos, para os 

quais já foram identificados novos desafios, bem como concluir os dois projetos já iniciados em 2018. 

 

Vila Velha de Ródão, 17 de junho de 2019 

 

O Conselho de Gestão do Projeto Piloto do Parque Natural do Tejo Internacional 

 

 

Para mais informações 

Luís Pereira, Presidente do Conselho de Gestão do PNTI |Tlf: 272 540 300| Email: presidente@cm-vvrodao.pt 

 

Madalena Martins, Assessora e Coordenadora Técnica do Projeto Piloto do PNTI | Tlm: 963445818 | Email: copnti.geral@icnf.pt 


