
 

 

PROPOSTA 
Plano de Valorização do Parque Natural do Tejo Internacional 2018-2022 

 

Enquadramento 

Encontra-se em consulta pública, entre 5 e 30 de abril de 2018, a proposta do Plano de Valorização 

do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) para o período 2018-2022.  

O Plano de Valorização do PNTI 2018-2022 foi elaborado no âmbito do Protocolo de Colaboração do 

Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI, que foi assinado em 18 de abril de 2017, pelo 

Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) e das Florestas os municípios de Castelo Branco, Idanha-

a-Nova e Vila Velha de Ródão, a Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), o Instituto Politécnico 

de Castelo Branco (IPCB) e a Quercus- Associação Nacional da Conservação da Natureza. 

Surge como forma de materializar o modelo participativo de cogestão que se pretende testar e 

implementar, consubstanciando a estratégia definida para o PNTI e as medidas que a concretizam, 

para o período 2018-2022. 

Este Plano de Valorização, pretende agregar o conjunto de projetos e ações consideradas 

importantes para o PNTI, que cada uma das sete entidades intervenientes no processo prioriza e 

pretende concretizar conjuntamente, partilhando de um mesmo objetivo: Valorizar o PNTI. 

Deste modo, o Conselho de Gestão do PNTI, um dos órgãos de gestão definidos no âmbito deste 

Protocolo de Colaboração, aprovou, no passado dia 28 de março de 2018,a proposta de Plano de 

Valorização desta Área Protegida. Tratando-se de um documento que veicula projectos e acções 

definidos de uma forma aberta e colaborativa, o Conselho de Gestão considerou que o mesmo- ainda 

sob a forma de proposta- deveria ser objecto de consulta pública. 

Assim, esta proposta está disponível para consulta pública de 4 a 30 de abril, nos websites dos 

municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, do Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas, da Associação Empresarial da Beira Baixa, do Instituto Politécnico de 

Castelo Branco e da Quercus.  

O Plano de Valorização do PNTI 2018-2022 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 e poderá ser consultado durante o horário 

de expediente das respetivas Juntas e Uniões de Freguesia.  

http://www.cm-castelobranco.pt/
http://www.cm-idanhanova.pt/
http://www.cm-idanhanova.pt/
http://www.cm-vvrodao.pt/
http://www.nercab.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.quercus.pt/
http://www.cm-castelobranco.pt/
http://www.cm-idanhanova.pt/
http://www.cm-vvrodao.pt/
http://www.icnf.pt/
http://www.icnf.pt/
http://www.nercab.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.quercus.pt/
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De referir que o Plano de Valorização contempla uma descrição do Projeto Piloto e do Plano de 

Valorização 2018-2022 e o respetivo enquadramento, uma breve caracterização do Parque Natural 

do Tejo Internacional (PNTI), uma descrição dos fatores críticos de e para a mudança. São ainda 

identificados quais os grandes desafios para a gestão do PNTI. O tratamento dos dados obtidos a 

partir do inquérito de levantamento de opinião sobre o PNTI constitui igualmente um capítulo deste 

Plano de Valorização, designado por “Auscultação dos atores chave” e, por fim, é feita uma descrição 

do Plano de Atuação que inclui os eixos estratégicos, a listagem das ações a realizar, assim como uma 

referência à forma como será monitorizado. 

Todos os contributos no âmbito do presente processo de consulta pública, que será concluído até ao 

dia 30 de abril de 2018, deverão ser remetidos através da ficha de participação disponível online ou 

remetê-la para copnti.geral@icnf.pt. 

A apresentação pública deste documento irá decorrer no próximo dia 19 de abril de 2018, em Vila 

Velha de Ródão, enquadrada na celebração de um ano de existência do Projeto Piloto. 

 

mailto:copnti.geral@icnf.pt

