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Ata da 5 Reunião do Conselho de Gestão do PNTI
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Aos doze dias do mês de Dezembro de 2017, reuniu, nas instalações do Instituto da Conserva
da Natureza e das Florestas, localizado em Castelo Branco, o Conselho de Gestão do Parque
Natural do Tejo Internacional, adiante designada por Conselho, árgão previsto no Protocolo
“Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa no Parque Natural do Tejo Internacional

-

PNTI”.

A reunião do presente órgão foi presidida pelo senhor Presidente do Conselho de Gestão, Dr.
Luís Pereira.

Participaram na reunião, o Município de Vila Velha de Rodão, representado pelo Presidente,
Dr. Luís Pereira, coadjuvado pelo Técnico Superior, Eng.2 Jorge Filipe, o Município de Idanha-a
Nova, representado pelo Presidente, Eng2 Armindo Jacinto, coadjuvado pelo Técnico Superior,
EngQ. Manuel Monteiro, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, representado
pelo Diretor do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Centro, Eng.2 Viriato
Garcez, pela Chefe de Divisão de Planeamento e Avaliação de Projectos, Eng. Anabela Simões,
pela Técnica Superior e Interlocutora do Parque Natural do Tejo Internacional, Eng. Célia
Teixeira e pelo Técnico Superior, Eng.2 João Carvalhinho, a Associação Nacional de
Conservação da Natureza

—

Quercus, representada pelo Eng.2 Samuel Infante, o IPCB de

Castelo Branco, pelo Diretor da ESACB, Eng.2 Celestino Almeida

Da presente reunião fez parte a seguinte Ordem de Trabalhos:

1.2 Ponto
2.2 Ponto
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Apreciação da ata da 3 Reunião do Conselho de Gestão do PNTI
Ponto de situação

Ponto- Plano de Ação para 2018

Deu-se início à reunião com a saudação do Presidente do Conselho de Gestão aos presentes
pela sua disponibilidade em participar na mesma, passando-se então ao primeiro ponto da
ordem de trabalhos no qual foi lida e aprovada a ata da 3 Reunião do Conselho de Gestão do
PNTI. Por sugestão do Eng2. Viriato Garcez, foi igualmente lida e aprovada a ata da 4 Reunião
do Conselho de Gestão do PNTI que decorreu no dia 28 de Novembro de 2017.
No segundo ponto da Ordem de Trabalhos foi apresentado, pelo Dr. Luís Pereira, o
pedido de adesão ao Conselho de Gestão por parte da AFLOBEI que foi registado com apreço
por todos os membros do Conselho, tendo-se decidido de momento manter a estrutura
original do Conselho, manifestando abertura para uma eventual futura inclusão.
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Foi apresentado, pelo Dr. Luís Pereira, o conjunto das ações que foram sugeridas ao longo das
reuniões anteriores, no sentido de se averiguar o ponto de situação de cada uma delas.
Ficou decidido que a Eng. Madalena Martins irá elaborar uma listagem com todos os
operadores turísticos, restaurantes e unidades de alojamento dos concelhos de Castelo
Branco, Idanha-a Nova e Vila Velha de Ródão.
Foi sugerida a antecipação da reunião de dia 9 de Janeiro de 2018, com os Presidentes de
Junta das freguesias inseridas na área do Parque Natural do Tejo Internacional, para as 16h00.
Definiu-se, para esta reunião, a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1- Apresentação e análise da proposta de alteração de limites da Zona de Proteção
Especial do Tejo Internacional, Etges e Ponsul;
Ponto 2- Apresentação do inquérito relativo ao levantamento de opinião sobre o Parque
Natural do Tejo Internacional. Propôs-se que a reunião decorra nas instalações da Junta de
Freguesia do Rosmaninhal.
Ficou decidido que a Eng. Madalena Martins irá elaborar uma listagem com os potenciais
parceiros, listagem esta que irá ser enviada por correio eletrónico a todos os membros do
Conselho para recolha de contributos.
Relativamente ao inquérito referente ao levantamento de opinião sobre o Parque Natural do
Tejo Internacional decidiu-se retirar a pergunta n.2 9: “Tem conhecimento da existência do
Parque Natural do Tejo internacional (PNTI)?”. Substituir a pergunta anterior pela seguinte:
“De que forma tomou conhecimento da existência do Parque Natural do Tejo Internacional
(PNTI)?”. A Eng. Célia Teixeira irá enviar as opções de resposta a serem adicionadas à
pergunta acima mencionada.
No terceiro ponto da Ordem de Trabalhos foi discutido o Plano de Ação para 2018. A
Eng. Célia Teixeira referiu a existência de um Plano de Atividades Transfronteiriço para o
período 2012-2020 dos Parques Naturais do Tejo e Tajo Internacional. O Eng.2 Viriato Garcês
solicitou o envio do Plano de Atividades Transfronteiriço para todos os membros do Conselho.
Foi apresentada pela Eng. Madalena Martins uma proposta para o Plano de Ação para 2018.
Ficou definida a elaboração de um formulário padrão para incorporar as ações de cada um dos
membros do Conselho de Gestão. O Dr. Luís Pereira refere que o objetivo principal para 2018 é
a aproximação da comunidade local ao PNTI assim como a sua promoção e divulgação. O Eng.2
Armindo Jacinto reforça a importância da existência de atividades transfronteiriças.
O Sr. Presidente do Conselho, Dr. Luís Pereira definiu que até ao Natal se conclua o plano de
atividades para 2018 e solicitou que a Eng. Madalena Martins reúna com cada uma das
entidades do Conselho de Gestão, com o intuito de se apurar quais as ações a desenvolver
durante o ano de 2018 por cada uma destas entidades. O Eng.2 Samuel Infante sugere que no
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final desta reunião seja feito um encontro mais técnico com a Quercus e o ICNF de modo a
discutir-se tecnicamente o Plano de Ação para 2012.

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 5. reunião do Conselho de Gestão do
Parque Natural do Tejo Internacional.

O Presidente da Direção
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Luís Pereira, Dr.

O

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas

Viiato Garcez)Eng.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas

Anabela Simões, Eng.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas

Célia Teixeira, Eng.
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O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas

Jogo Carvalhinho, Eng.

A AssociaçãoJ1ad&al de Conservação da Natureza (Quercus)
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Samuel Infante, Eng.
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de Castelo Branco

ida, Eng.
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