Plano de Atuaçao 2019
O Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional, criado em 2017, visa
reafirmar esta Área Protegida, salvaguardando os seus valores e desencadeando os processos de promoção
e aproveitamento dos recursos territoriais através de uma gestão de proximidade.
Neste projeto participam 7 entidades: o 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 de
Conservação da Natureza, que assinaram um Protocolo de Colaboração em abril de 2017.
A missão, visão e valores do Projeto Piloto são os seguintes:
Missão: Criar, desenvolver e consolidar um modelo de gestão participativo, colaborativo e articulado no
Parque Natural do Tejo Internacional, valorizando esta Área Protegida e melhorando a eficiência das
interações entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, os Municípios (Castelo Branco,
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão) e demais autoridades competentes da administração,
promovendo ainda uma relação de maior proximidade aos cidadãos e demais entidades, públicas e
privadas, com particular destaque para os parceiros Instituto Politécnico de Castelo Branco, Associação
Empresarial da Beira Baixa e Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza.
Visão: Este Projeto Piloto pretende implementar o Plano de Valorização definido para o Parque Natural
do Tejo Internacional, entre 2018 e 2022, e afirmar-se como uma referência de gestão colaborativa e
participativa de maior proximidade, inovando nas boas práticas de gestão e reconhecendo as Áreas
Protegidas como áreas de demonstração em que é possível fazer diferente, trabalhando em rede e
envolvendo as populações e os atores chave, na promoção da defesa do capital natural português.
Valores: cooperação, partilha, compromisso, transparência, comunicação.

Em 2019 mantém-se como objetivo dar continuidade à dinâmica partilhada de valorização do Parque
Natural do Tejo Internacional, e à implementação de procedimentos concertados que visem a salvaguarda
dos valores naturais no sentido de incrementar uma relação de maior proximidade aos cidadãos e demais
entidades. Assim, para 2019 prevêem-se as seguintes actividades e ações.

Eventos
Para 2019 estão já agendadas a 2ª e 3ª Sessões Participativas do Projeto Piloto, que irão decorrer na Escola
Superior Agrária de Castelo Branco.
Pretende-se ainda participar nos principais eventos organizados nos três municípios: Castelo Branco,
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão e na feira ObservaNatura- dedicada à observação de aves, no sentido
de se promover o PNTI.
É também intenção deste Projeto Piloto celebrar alguns dias temáticos, organizando actividades dirigidas à
população residente no território do PNTI, nomeadamente: Dia Europeu dos Parques Naturais, em maio;
Dia do Parque Natural do Tejo Internacional, em agosto; e o Dia Ibérico da Floresta Autóctone, em
novembro.
Propõe-se a organização (o) e a participação (p) nos seguintes eventos:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Maio

Junho
Julho
Agosto

2ª Sessão Participativa do Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI (o)
Visita técnica da marca Natural.pt
3ª Sessão Participativa do Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI (o)
2º aniversário do Projeto Piloto (o)
XX Jornadas Nacionais de Conservação da Natureza e Educação Ambiental- FAPAS (p)
Feira Sabores de Perdição, em Castelo Branco (p)
Celebração do Dia Europeu dos Parque Naturais- Dia Aberto do PNTI (o)
Feira dos Sabores do Tejo, em Vila Velha de Ródão (p)
Organização de conferências no ecofestival Salva a Terra, em Salvaterra do Extremo (o)
Feira Raiana, em Idanha-a-Nova (p)
Dia do Parque Natural do Tejo Internacional (o)

Setembro

Participação na 11ª edição da feira ObservaNatura (p)

Outubro

Participação no Festival de Observação de aves (o)

Novembro Celebração do Dia Ibérico da Floresta Autóctone (o)

Projetos
Além dos projetos identificados na tabela abaixo,em 2019 pretende-se dar continuidade aos projetos já
iniciados em 2018:
- Promoção e valorização do PNTI
- Compatibilizar a Gestão Cinegética com a Conservação da Natureza no PNTI
Entidade

Projeto

Medida

Reforçar a promoção e valorização

1.1. Elaborar e implementar um plano de comunicação para o

do PNTI

PNTI a nível local, nacional e internacional.

IPCB

3.1. Criar e promover a manutenção de uma rede de
equipamentos e infraestruturas de apoio ao turismo e lazer
que melhorem as condições de visitação do PNTI
Consolidar a identidade territorial do
PNTI enquanto destino internacional
de slow tourism, turismo criativo,

IPCB

eco-agroturismo

AEBB

natureza

e

turismo

de

1.2. Criar um diagnóstico social relativamente à identidade do
PNTI
3.3. Elaborar uma ferramenta que, tendo por base os valores
naturais, identifique as potencialidades do território para a
prática de atividades de animação turística e lazer.

Quercus

3.6. Promover projetos transfronteiriços de desenvolvimento
de produtos turísticos que incluam o património históricocultural da região
Dar

continuidade

ao

projeto

Compatibilizar a Gestão Cinegética
GTCNGC

com a Conservação da Natureza no
Parque Natural do Tejo Internacional

2.1. Implementar ações de conservação e gestão de espécies
prioritárias e dos respectivos habitats
2.2. Elaborar e implementar um plano de acção que
compatibilize, de forma equilibrada, a gestão cinegética e a
conservação da natureza.

ICNF

Investigação e monitorização de

2.5. Desenvolver e promover um plano de investigação e

Quercus

espécies

monitorização de valores naturais, em particular da avifauna

Plano de sensibilização ambiental

4.2. Desenvolver um plano de sensibilização ambiental para a

para a população local

população local, contribuindo para o desenvolvimento de

Quercus
IPCB

atitudes favoráveis para a conservação dos valores naturais e

ICNF

AEBB

para a vivência no PNTI
Plano de formação para capacitação

4.4. Promover ações de formação para capacitação dos atores

e sensibilização dos atores chave

chave, de

forma

a

compatibilizar

as

atividades

socioeconómicas com os objetivos de conservação da natureza

Reuniões
Reuniões do Conselho de Gestão
O Conselho de Gestão constitui um órgão de representação permanente, composto pelas seguintes
entidades: Município de Vila Velha de Ródão, que preside este Conselho; Município de Idanha-a-Nova, cujo
representante é o vice-presidente deste Conselho; Município de Castelo Branco; ICNF; AEBB; IPCB;
Quercus. As funções de presidente e de vice-presidente deste órgão (mandatos de dois anos) são
assumidas pelos presidentes de Câmara e são designados pelos representantes dos Municípios que
abrangem esta Área Protegida.
As suas atribuições principais são: zelar pelo cumprimento das atividades do Plano de Ação e elaborar um
relatório anual de progresso. As suas decisões são tomadas por maioria, tendo o presidente voto de
qualidade e o representante do ICNF direito de veto sobre matérias do “domínio da conservação da
natureza”.
As reuniões do Conselho de Gestão são mensais e decorrem de forma intercalada com as reuniões de
Direção. Prevê-se a realização de 11 reuniões do Conselho de Gestão em 2019.

Reuniões da Direção
A Direção constitui um órgão designado pelo Conselho de Gestão, liderada pelo presidente do Conselho de
Gestão, sendo ainda composta por um representante do ICNF e um representante designado por algumas
entidades do Conselho de Gestão (especificamente o IPCB, a AEBB e a Quercus).
A sua missão é implementar e conduzir as ações previstas no Plano de Ação, apoiar o Conselho de Gestão,
analisar problemas de natureza sistémica ou sistemática que afetem a gestão da Área Protegida (propondo
soluções à consideração do Conselho de Gestão), acompanhar as ações de gestão corrente e desenvolver e
propor a adoção, pelo Conselho de Gestão, de documentos orientadores.
As reuniões de Direção são mensais e decorrem de forma intercalada com as reuniões do Conselho de
Gestão. Prevê-se a realização de 11 reuniões da Direção em 2019.

Reuniões com parceiros-chave
Serão dinamizadas reuniões com os parceiros chave do projeto sempre que tal se justifique.
Reuniões dos Grupos de Trabalho
Em 2018 foram constituídos 3 grupos de trabalho: Gestão Cinegética e Conservação da Natureza, Turismo e
Património. Estes grupos de trabalho deverão reunir pelo menos uma vez por trimestre.

Outras actividades
Revisão do Plano de Valorização do PNTI 2018-2022
Para além dos eventos, projetos e reuniões acima referidos pretende-se realizar a revisão do Plano de
Valorização do PNTI 2018-2022, de forma a incorporar as conclusões das Sessões Participativas do Projeto
Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI.

Implementação de um novo modelo de gestão
O Protocolo de Colaboração estabelecido a 18 de abril de 2017 termina em 2019 e é necessário pensar e
criar uma estrutura que consiga dar continuidade ao projeto de gestão colaborativa

Divulgação e promoção da adesão à marca Natural.pt
Será feita a promoção da marca Natural.pt nas reuniões com os parceiros.
Será feita uma visita técnica, com a participação de todos os aderentes da área do PNTI.

Orçamento previsional
Eventos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.000,00€
Projetos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400.000,00€
Reuniões---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.000,00€

