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Ata da 15ª Reunião do Conselho de Gestão do PNTI 

Castelo Branco, 15 de novembro de 2018 
 

Ao décimo quinto dia do mês de novembro de 2018, reuniu, pelas 16h30, nas instalações da Associação 

Empresarial da Beira Baixa, na Av. Do Empresário, Praça Nercab, Castelo Branco, o Conselho de Gestão do 

Parque Natural do Tejo Internacional, adiante designado por Conselho, órgão previsto no Protocolo 

“Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa no Parque Natural do Tejo Internacional - PNTI”. 
 

Participaram na reunião o Município de Vila Velha de Rodão, representado pela Dra. Ana Caramona, o 

Município de Idanha-a-Nova, representado pelo Eng.º Manuel Monteiro, o Município de Castelo Branco, 

representado pelo Eng.º Luís Andrade, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

representado pelo Eng.º João Carvalhinho, em representação do Diretor do Departamento de 

Conservação da Natureza e Florestas do Centro, Eng.º Viriato Garcez, o Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (IPCB), representado pelo Eng.º Celestino Almeida, a Associação Empresarial da Beira Baixa, 

representada pelo Sr. José Gameiro, coadjuvado pela Dra. Sónia Azevedo e a Quercus- Associação Nacional 

de Conservação da Natureza, representada pelo Eng.º Samuel Lemos. 
 

Presidência e secretariado na reunião 

A reunião foi secretariada pela Assessora e Coordenadora Técnica do Projeto Piloto do PNTI, Eng.ª 

Madalena Martins. 

 

Ordem de Trabalhos 

Da presente reunião fez parte a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1.º Ponto– Informações;  

2º Ponto- Acompanhamento dos projetos protocolados; 

3º Ponto-  Europarc- workshops de gestão participativa 

4º Ponto- Projetos do Plano de Valorização referentes a 2019; 

5º Ponto- Calendarização das próximas atividades; 

6º Ponto- Outros assuntos. 
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1.º Ponto – Informações  

A Assessora e Coordenadora Técnica (Madalena Martins) informou os parceiros que a versão final do Plano 

de Valorização foi divulgada na comunicação social. Informou também que o relatório do inquérito e 

relatório de ponderação da consulta pública foram enviados aos participantes. O relatório intermédio para 

o Fundo Ambiental foi terminado, faltando terminar o relatório anual. 

Foi divulgado um email enviado pelo Eng. Paulo Castro com alguns pormenores da visita técnica à Bélgica  

(Anexo 1). 

2º Ponto- Acompanhamento dos projetos protocolados 

Foi feito o ponto de situação dos projetos “Promover e valorizar o PNTI” e “Compatibilizar a Gestão 

Cinegética com a Conservação da Natureza no PNTI”. 

No âmbito do projeto “Promover e valorizar o PNTI”- foi feita a recolha de imagens, concepção do plano de 

comunicação e estruturação do site. Até final de novembro irão solicitar reunião com os parceiros para 

validar o trabalho executado. 

No âmbito do projeto “Compatibilizar a Gestão Cinegética com a Conservação da Natureza no PNTI”- foram 

seleccionadas as vinte reservas de caça consideradas mais significativas para o sucesso das 2 ações do 

projeto (recolha de animais mortos e censos dos cervídeos). Decidiu-se solicitar uma reunião à Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária com a presença dos veterinários municipais no sentido de esclarecer o 

grupo de trabalho da Conservação da Natureza e Gestão Cinegética relativamente a alguns temas 

relacionados com Saúde Pública e Segurança da Avifauna Necrófaga e sobre o funcionamento do sistema 

da recolha. 

 

3º Ponto– -  Europarc- workshops de gestão participativa  

Foi apresentada e validada a metodologia (Anexo 2) de trabalho da 1ª Sessão Participativa que irá decorrer 

no dia 29 de novembro. 

Definiu-se quem seriam os relatores de cada um dos grupos de trabalho: Grupo Património- Celestino 

Almeida; Grupo Turismo- Luís Andrade e Grupo Cinegética- Samuel Lemos. 

Concordou-se em convidar para o evento os participantes nas reuniões que decorreram nas aldeias do 

PNTI, assim como os participantes na consulta pública e no inquérito. 
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4º Ponto- Projetos do Plano de Valorização referentes a 2019 

A Quercus solicitou a participação no projeto “Investigação e monitorização de espécies” e no projeto 

“Consolidar a identidade territorial do PNTI enquanto destino internacional de slow tourism, turismo 

criativo, eco-agroturismo e turismo de natureza” (Anexo 3). Os parceiros concordaram com esta 

participação, sendo que, no caso particular do projeto relativo ao turismo, decidiu-se marcar uma reunião 

para dia 29 de novembro entre o IPCB, a AEBB e a Quercus no sentido de se definir o nível de participação 

de cada entidade. Ficou definido que o IPCB seria a entidade a coordenar o projeto do turismo. 

Foi também analisada a proposta de projeto “Certificação da gestão dos espaços florestais e zonas de caça 

do PNTI, como instrumento para a identificação e gestão das Áreas de Alto Valor de Conservação”. Foram 

levantadas algumas dúvidas relativamente à certificação da gestão florestal, tendo-se referido a existência 

de um projeto da mesma natureza que está a ser desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal da Beira 

Baixa. Concordou-se que a certificação de zonas de caça é extemporânea, sendo necessário maturar o 

projeto em curso relativo à gestão cinegética, pelo que os parceiros concordam que o ideal será dar 

continuidade ao projeto Compatibilizar a Gestão Cinegética com a Conservação da Natureza no Parque 

Natural do Tejo Internacional. 

 

5º Ponto- Calendarização dos próximos passos                                                                                                             

Foi apresentada uma proposta de calendarização para os próximos passos para os meses de novembro e 

dezembro de 2018 e janeiro de 2019, tendo sido acordado o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novembro Dezembro Janeiro 

1. Reuniões do Conselho de Gestão 15 12 16 

2. Reuniões de Direção 7 5 9 

3. Reunião Grupo de Trabalho Caça e 
Conservação da Natureza 

14   

4. Versão final do Plano de Valorização 
2018-2022 com propostas da Consulta 
Pública 

   

5. Elaboração de workshops com atores 
chave 

29  16 

6. Elaboração do Plano de Atuação 2019 e 
planificação dos projectos a desenvolver 

15   

7. Recolha dos inquéritos e elaboração do 
relatório do inquérito dirigido a turistas 

 Até 15  

8. Início dos 2 projectos referentes a 2018    

9. Visita técnica a Hoge Kempen National Park, 
na Bélgica 

19 e 20   

10. Reunião com interlocutores para 
preparação dos workshops com atores 
chave 

15   

http://www.rlkm.be/en/hoge-kempen
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7º Ponto- Outros assuntos 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 15ª reunião do Conselho de Gestão do Projeto Piloto 

para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional, pelas 17h40. 

 

O Município de Vila Velha de Ródão 

 

 

_____________________________________ 

Ana Caramona, Dr.ª 

(Em representação de ) Luís Pereira, Dr 

 

 

O Município de Idanha-a-Nova 

 

 

_____________________________________ 

Manuel Monteiro, Eng.º 

 

 

P’lo Município de Castelo Branco 

 

______________________________________ 

Luís Andrade, Eng.º 

(Em representação de) Luís Correia, Dr. 

 

 

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

 

 

______________________________________ 

João Carvalhinho, Eng.º 
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O Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

_______________________________________ 

Celestino Almeida, Eng.º 

 

 

 

A Associação Empresarial da Beira Baixa 

 

 

______________________________________ 

 

Sónia Azevedo, Dra.  

 

 

 

A Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

 

_______________________________________ 

Samuel Lemos, Eng.º 

 

 

 

 


