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PROCEDIMENTO 

 

1. Período de consulta 

A consulta pública da proposta do Plano de Valorização do Parque Natural do Tejo 

Internacional (PNTI), para o período 2018-2022 decorrerá durante 26 dias consecutivos, entre 

5 e 30 de abril de 2018. 

 

2. Grupo-alvo 

Esta consulta pública está aberta a todos os cidadãos (com idade superior a 18 anos), que 

residam e/ou exerçam qualquer atividade na área de influência do PNTI (concelhos de Castelo 

Branco, Idanha-a-Nova e Castelo Branco) ou que conheçam esta área protegida. 

 

3. Objetivo da consulta 

A consulta pública visa recolher contributos sobre a proposta do Plano de Valorização do PNTI 

2018-2022 (Anexo I). O questionário (https://goo.gl/forms/6SGqZGVlbKIEXyGt2) incide sobre 

os eixos estratégicos e as medidas e as ações a desenvolver definidas no Plano. 

 

4. Documentos publicados e modalidades de publicitação 

A proposta do Plano de Valorização do PNTI 2018-2022 foi colocada em consulta pública, em 

suporte digital, nos Portais dos municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 

Ródão, do ICNF, da AEBB, do IPCB e da Quercus dos documentos objeto da consulta pública, 

designadamente o seguinte documento em formato .pdf:  

- PVPNTI_2018-2022_versão para consulta pública; 

Nos portais acima referidos foi também disponibilizada uma nota de enquadramento sintética 

sobre o processo de consulta pública.  

http://www.icnf.pt/portal
http://www.cm-idanhanova.pt/
http://www.nercab.pt/
http://www.quercus.pt/
https://goo.gl/forms/6SGqZGVlbKIEXyGt2
http://www.cm-castelobranco.pt/
http://www.cm-idanhanova.pt/
http://www.cm-vvrodao.pt/
http://www.cm-vvrodao.pt/
http://www.icnf.pt/
http://www.nercab.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.quercus.pt/
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Este documento estará também disponível em formato papel nas Juntas de Freguesia (JF) e 

Uniões de Freguesia (UF) da área de influência do PNTI: JF Castelo Branco, UF Cebolais de Cima 

e Retaxo, JF Malpica do Tejo, JF Monforte da Beira, UF Monfortinho e Salvaterra do Extremo, 

JF Perais, JF Rosmaninhal e UF Zebreira e Segura. Poderá, deste modo, ser consultado durante 

o horário de expediente das respectivas Juntas e Uniões de Freguesia.  

 

5. Como responder 

Os interessados em participar na consulta pública relativa à proposta do Plano de Valorização 

do PNTI 2018-2022, terão à sua disposição uma ficha de participação online 

(https://goo.gl/forms/6SGqZGVlbKIEXyGt2), colocada nos portais anteriormente mencionados. 

Esta ficha poderá ser preenchida e submetida online ou preenchida em papel nas Juntas e 

Uniões de Freguesia indicadas e posteriormente remetida para o seguinte endereço 

electrónico: copnti.geral@icnf.pt ou por correio formal.  

O questionário leva cerca de 15 minutos a ser preenchido. As perguntas assinaladas no mesmo 

com asterisco são de resposta obrigatória. 

 

6. Outras informações 

Esclarecimentos adicionais sobre o presente processo de consulta pública deverão ser 

solicitados para o seguinte endereço electrónico: copnti.geral@icnf.pt. 

Será elaborado um relatório referente aos resultados da consulta pública da proposta do Plano 

de Valorização do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) 2018-2022. 

Todas as contribuições recebidas serão analisadas e ponderadas com vista à sua inclusão na 

versão final do Plano de Valorização do PNTI 2018-2022. 
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