
Resumo do Plano de Atuação 2018 

Eixos Medidas Prioridade Entidade Responsável (proposta) 

Eixo 1 
Comunicação, criação e promoção 

de identidade 

Medida 1.1 
Elaborar e implementar um plano de comunicação para o PNTI a nível local, nacional e internacional 

1 ICNF 

Medida 1.2 
Criar e promover uma identidade visual do PNTI, que permita uma maior identificação por parte da população 

2 Municípios (CB, IN, VVR) 

Medida 1.3 

Criar um diagnóstico social relativamente à identidade do PNTI 

1 Municípios (CB, IN, VVR) 

Medida 1.4 
Elaborar materiais promocionais e informativos inovadores e em, pelo menos, 3 línguas (português, espanhol e inglês)  
Ex: Jornal de apoio à visitação; Diário do Tejo Internacional (com ilustração científica) 

2 ICNF 

Eixo 2 - Conservação da Natureza 
e adaptação às alterações 

climáticas 

 

Medida 2.1.  
Implementar ações de conservação e gestão de espécies prioritárias e dos respetivos habitats 

1 ICNF 

Medida 2.2. 
Elaborar e implementar um plano de ação que compatibilize, de forma equilibrada, a gestão cinegética e a conservação da natureza 

1 GT Gest. Cinegética e Cons. da 

Natureza 

Medida 2.3. 
Desenvolver estudo que vise a implementação de acções de melhoria do habitat para a ictiofauna  no rio Erges 

1 ICNF 

Medida 2.4. 

Requalificar as áreas de eucaliptais, compatibilizando a sua utilização com os objetivos de conservação da natureza 

1 ICNF 

Medida 2.5. 
Promover uma gestão ativa da floresta, que potencie o seu uso múltiplo e a redução do risco de incêndio, através de medidas preventivas 
compatíveis com a conservação dos valores naturais 

2 ICNF 

Medida 2.6. 
Desenvolver e promover um plano de investigação e monitorização de valores naturais, em particular da avifauna  

1 ICNF 

Medida 2.7. 

Garantir uma correta articulação e cooperação transfronteiriça na exploração sustentável e conservação dos recursos e valores naturais 

2 ICNF 

Medida 2.8. 
Monitorizar e controlar espécies exóticas invasoras que possam comprometer a conservação de espécies ameaçadas 

1 ICNF 

Eixo 3 - Desenvolvimento 
sustentável e valorização do 

território 
 

 

Medida 3.1. 
Criar e promover a manutenção de uma rede de equipamentos e infra-estruturas de apoio ao turismo e lazer que melhorem as condições 

de visitação do PNTI ( 

1 Municípios (CB, IN, VVR) 

Medida 3.2.  
Elaborar, aprovar e divulgar a Carta de Desporto de Natureza do PNTI 

2 ICNF 

Medida 3.3. 
Melhorar a sinalética do PNTI, nomeadamente a de aproximação nos principais acessos ao PNTI e a que se refere às condicionantes nas 
áreas em que são interditas algumas atividades, e delimitar e sinalizar os percursos pedestres existentes 

1 Municípios (CB, IN, VVR) 

Medida 3.4. 
Iniciar o processo de implementação da Carta Europeia de Turismo Sustentável para o PNTI  

2 Município VVR 

Medida 3.5. 
Promover projetos transfronteiriços de desenvolvimento de produtos turísticos que incluam o património histórico-cultural da região 

2 Municípios (CB, IN, VVR) 

Eixos Medidas Prioridade Entidade Responsável 

Eixo 4 - Sensibilização, 
capacitação e envolvimento dos 

atores chave 
 

Medida 4.1. 
Preparar e executar um plano de gestão participativa, garantindo o envolvimento da população local e partes interessadas na gestão do 

território do Parque Natural do Tejo Internacional 

1 Município VVR 

Medida 4.2. 
Desenvolver um plano de sensibilização ambiental para a população local, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes favoráveis 
para a conservação dos valores naturais e para a vivência no PNTI 

1 Quercus 

Medida 4.3. 
Dinamizar encontros científicos sobre temas que constituem ameaças ao PNTI, no sentido de constituir posteriores equipas de trabalho 

2 IPCB 

Medida 4.4. 

Promover ações de formação para capacitação dos atores chave (dos sectores do turismo, agricultura, silvicultura, produção e 
comercialização de produtos locais), de forma a compatibilizar as suas atividades com os objetivos de conservação da natureza  

2 AEBB 



 

 

 

 


