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Apresentação pública da proposta do Plano de Valorização 
do Parque Natural do Tejo Internacional 2018-2022 

 

16h00, dia 19 de abril 2018 

Vale de Pousadas- Perais, Vila Velha de Ródão 

 

O Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) tem neste momento a decorrer um novo modelo de 

governança, um Projeto Piloto que pretende ser um marco de uma nova cultura de colaboração e 

participação na gestão da região do Tejo Internacional e, ao mesmo tempo, criar uma nova dinâmica 

orientada para as pessoas. 

O Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional foi formalizado ao 

abrigo do Protocolo de Colaboração, que foi assinado em 18 de abril de 2017, pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os Municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila 

Velha de Ródão, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), a Associação Empresarial da Beira Baixa 

(AEBB) e a Quercus – Associação Nacional para a Conservação da Natureza. 

Assim, no âmbito da celebração do 1º aniversário deste Projeto Piloto, no próximo dia 19 de abril decorrerá 

a “Sessão de apresentação da proposta do Plano de Valorização do Parque Natural do Tejo Internacional 

2018-2022”, que conta com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e da 

Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza Célia Ramos. 

Note-se que no passado mês de março foi aprovada a proposta do Plano de Valorização desta Área 

Protegida pelo Conselho de Gestão do Projeto Piloto, que está disponível para consulta pública até 30 de 

abril, nos websites dos sete parceiros deste projeto. Este documento, que está disponível também em 

papel nas juntas de freguesia da área de influência deste Parque Natural, pretende agregar em torno da 

estratégia definida, 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. 

Vila Velha de Ródão, 17 de abril de 2018 

 

A Direção do Projeto Piloto do Parque Natural do Tejo Internacional 

 

Para mais informações 

Luís Pereira, Presidente do Conselho de Gestão do PNTI 

Tlf: 272 540 300| Email: presidente@cm-vvrodao.pt 

 

Madalena Martins, Assessora e Coordenadora Técnica do Projeto Piloto do PNTI 

Tlm: 963445818 | Email: copnti.geral@icnf.pt 
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