
BALANÇO 2018 
do Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa  

do Parque Natural do Tejo Internacional  

Castelo Branco, 29 de novembro de 2018 
Madalena Martins 
Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI 



O que é o Projeto Piloto? 
 

Protocolo de Colaboração 

18 de abril de 2017 



 

 

 

“… estabelecer e consolidar um modelo de gestão participativo, 

colaborativo e articulado no PNTI, assim como instituir um fórum 

perene de concertação de estratégias na gestão do referido 

Parque Natural.” 

 

 

Quais são os objetivos? 



Que modelo de governação?  

           2 grupos de missão 

• Conselho de Gestão 
composto pelas seguintes entidades: 

 

 

 

 

 

 

• Direção 
composto pelas seguintes entidades: 

 

Reúnem alternadamente 1 x mês com intervalo quinzenal 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Criar, desenvolver e consolidar um modelo de gestão participativo, 

colaborativo e articulado no PNTI 

- Valorizar esta Área Protegida 

- Melhorar a eficiência das interações entre o ICNF, os Municípios e 

demais autoridades 

- Promover uma relação de maior proximidade aos cidadãos e demais 

entidades, públicas e privadas 

 

Missão 



Visão 

- Implementar o Plano de Valorização do PNTI 2018-2022  

- Afirmar-se como uma referência de gestão colaborativa e 

participativa de maior proximidade 

- Inovar nas boas práticas de gestão  

- Reconhecer as Áreas Protegidas como áreas de demonstração  

- Trabalhar em rede e envolver as populações e os atores chave na 

promoção da defesa do capital natural português 



Valores 

COOPERAÇÃO 

PARTILHA 

COMPROMISSO  

TRANSPARÊNCIA 

COMUNICAÇÃO 



Três objetivos específicos 
 
1. Elaborar o Plano de Valorização para o PNTI para 2018/2022 
 
2. Implementar o Plano de Valorização para o PNTI para 2018/2022 
 
3. Identificar os constrangimentos e propor medidas de melhoria 

 



 
Elaborar o Plano de Valorização 

para o PNTI para 2018/2022 
 
 



janeiro a março- Elaboração da proposta 

 

abril- Consulta Pública (22 participações) 

 

agosto- Conclusão do Relatório de 

Ponderação da Consulta Pública 
 

novembro- Versão final do Plano de 
Valorização 



  
Áreas-chave de 

desenvolvimento prioritário 

Eixos Estratégicos 

IDENTIDADE DO PNTI 
Eixo 1 – Comunicação, criação e 

promoção de identidade 

GESTÃO CINEGÉTICA  

E  

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Eixo 2 - Conservação da Natureza e 

adaptação às alterações climáticas 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

SUSTENTADO 

Eixo 3 - Desenvolvimento sustentável e 

valorização do território 

ENVOLVIMENTO DOS ATORES CHAVE 
Eixo 4 - Sensibilização, capacitação e 

envolvimento dos atores chave 



 Plano de Atuação 

 
 
 
 

 
 

Em suma: 
20 medidas 

15 prioritárias 

5 a começar já em 2018 
Eixo 1: 3 medidas; 

Eixo 2: 7 medidas; 

Eixo 3: 6 medidas; 

Eixo 4: 4 medidas. 
1. Plano de comunicação 

2. Conservação da natureza e Gestão cinegética  

3. Sinalética  

4. Marca Natural.PT 

5. Ações de formação para os atores chave  



 
Implementar o Plano de Valorização 

para o PNTI para 2018/2022 
 
 



PROMOÇÃO  

E VALORIZAÇÃO 

DO PNTI 

PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL  

PROJETO PILOTO PARA A GESTÃO COLABORATIVA 



Compatibilizar a Gestão Cinegética  
com a Conservação da Natureza  

no Parque Natural do Tejo Internacional 

Grupo de Trabalho da Gestão Cinegética e Conservação da Natureza 



Promoção da marca Natural.pt 



Presença assídua na comunicação social 



 
Identificar os constrangimentos e 

propor medidas de melhoria 
 



Auscultação de atores chave 
Inquérito lançado em março de 2018 nos sites dos 7 parceiros do Projeto Piloto 

Foram obtidas 105 respostas 

 



Avaliação da Qualidade da Visita 
Inquérito lançado entre julho e outubro de 2018 

 



Dinamização de reuniões com   
parceiros e atores-chave 



Colaboração com a Federação EUROPARC  
no âmbito da gestão colaborativa 

maio- Visita ao PNTI de 2 peritos, com 
realização de 12 reuniões com parceiros 
e atores-chave 
 

setembro- apoio na idealização das 
Sessões Participativa 
 

novembro- Visita ao primeiro e único 
Parque Nacional  belga criado por 
iniciativa local 
 

dezembro- Visita ao PNTI de 2 peritos, 
com realização de 6 reuniões temáticas 
com parceiros e atores-chave 

 



Outras atividades não previstas 

Apresentação do Projeto Piloto :  

 na Escola Profissional da Associação Agostinho Roseta  

 nas XIX Jornadas Nacionais da Conservação da Natureza e Educação Ambiental do FAPAS 

 no estabelecimento prisional de Castelo Branco 



Outras atividades não previstas 

Apresentação pública da proposta de Plano de Valorização do PNTI 2018-2022, em Perais 



1ª sessão sobre desafios: para identificação das 
questões prioritárias para cada um dos temas 
relevantes (29 de novembro 2018); 
  

2ª sessão sobre soluções (o que fazer): que pretende 
identificar, discutir e validar as possíveis soluções para 
os principais desafios identificados na 1ª sessão; (16 de 

janeiro 2019); 
  

3ª sessão sobre operacionalização das soluções  
(quem faz, quando, como e com quanto): para concretização das 
soluções identificadas na 2ª sessão (13 de março 2019). 

Sessões Participativas  


