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O Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional divulga o relatório de 

ponderação do processo de Consulta Pública do Plano de Valorização do Parque Natural do Tejo 

Internacional 2018-2022.  

Esta Consulta Pública decorreu no passado mês de abril e teve a duração de 26 dias, tendo sido recebidas 

um total de 22 participações. 

Pretendeu-se com este exercício promover uma dinâmica de gestão participativa aos diversos níveis 

institucionais e também junto dos cidadãos, relativamente às melhores soluções para promover a 

valorização e desenvolvimento sustentável deste território 

Esta Consulta Pública levada a cabo para a proposta do Plano de Valorização do PNTI 2018-2022 deve ser 

entendida como mais um passo para uma dinâmica partilhada de valorização desta Área Protegida, assim 

como para uma estreitamento e uma relação de maior proximidade aos cidadãos e demais entidades. 

 

O documento, acompanhado por uma nota enquadradora, foi disponibilizado nos websites dos municípios 

de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, do ICNF, da AEBB, do IPCB e da Quercus. Esteve 

igualmente presente, em formato papel, nas Juntas de Freguesia (JF) e Uniões de Freguesia (UF) da área de 

influência do PNTI: JF Castelo Branco, JF Malpica do Tejo, JF Monforte da Beira, UF Monfortinho e 

Salvaterra do Extremo, JF Perais, JF Rosmaninhal e UF Zebreira e Segura, onde pôde ser consultada durante 

o horário de expediente das respetivas instituições. 

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

que exerçam alguma atividade na área de influência do PNTI (concelhos de Castelo Branco, 

Idanha-a-Nova e Castelo Branco) ou que conheçam esta Área Protegida. 
  

A ponderação dos contributos rececionados representa 50% do total das propostas que se enquadram 

dentro do âmbito definido para esta Consulta Pública e no que diz respeito às reservas e questões 

registadas no âmbito desta Consulta Pública, destacam-se as preocupações com a propriedade, o 

património cultural e a navegação.  

É de dar como consensual o manifesto acolhimento dos eixos estratégicos selecionados para esta 

proposta de Plano de Valorização do PNTI 2018-2022. A análise qualitativa dos contributos recebidos ao 

longo desta Consulta Pública permite concluir que o documento foi objeto de uma análise detalhada por 

parte dos participantes, suscitando a produção de reflexões construtivamente críticas e com propostas 

concretas. 



NOTA DE IMPRENSA 
 

Relatório de Ponderação da Consulta Pública do 
Plano de Valorização do Parque Natural do Tejo Internacional 2018-2022 

             
 

 

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. 

 

Vila Velha de Ródão, 11 de setembro 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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