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1ª Sessão Participativa 
Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa  
do Parque Natural do Tejo Internacional 

 
09h00, dia 29 de novembro de 2018 

Escola Superior Agrária, Castelo Branco 

 

No próximo dia 29 de novembro decorrerá a 1ª Sessão Participativa do Projeto Piloto para a Gestão 

Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional. Este evento decorrerá na Escola Superior Agrária de 

Castelo Branco, terá início às 09:00 horas, e contará com a presença da Secretária de Estado do 

Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos. 

Esta é a primeira, de 3 sessões, durante a qual se pretende identificar e validar os principais desafios do 

território no que respeita a cada uma das áreas temáticas em discussão, mais especificamente: Património 

(que inclui património natural,arquitetónico, arqueológico e etnográfico), Turismo e Cinegética.  

Com base nos resultados obtidos nesta 1ª sessão, propõe-se ainda a realização de mais duas sessões: 

2ª sessão sobre soluções (o que fazer): que pretende identificar, discutir e validar as possíveis soluções para 

os principais desafios identificados na 1ª sessão; 

 

3ª sessão sobre operacionalização das soluções (quem faz, quando, como e com quanto): para 

concretização das soluções identificadas na 2ª sessão. 

 

Este evento procura dar resposta a um dos objetivos do Protocolo de Colaboração assinado no passado dia 

18 de abril de 2017 o de estabelecer e consolidar um modelo de gestão participativo, colaborativo e 

articulado no PNTI, assim como instituir um fórum perene de concertação de estratégias na gestão do 

referido Parque Natural.  

Desde então o PNTI tem em curso um novo modelo de governança, o referido 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. 

Vila Velha de Ródão, 26 de novembro de 2018 

 

A Direção do Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional 

 

Para mais informações 

Luís Pereira, Presidente do Conselho de Gestão do Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI 

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

 

Madalena Martins, Assessora e Coordenadora Técnica do Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI 

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