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3ª Sessão Participativa 
Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa  
do Parque Natural do Tejo Internacional 

 
09h00, dia 19 de março de 2019 

Centro de Empresas Inovadoras, Castelo Branco 

 

No próximo dia 19 de março decorrerá a 3ª Sessão Participativa do Projeto Piloto para a 

Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional. Este evento decorrerá no Centro 

de Empresas Inovadoras, em Castelo Branco, tendo 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 última de um conjunto de 3 sessões, tendo nas sessões anteriores sido identificados e 

validados os principais desafios do território afeto ao Parque Natural do Tejo Internacional, no 

que respeita a cada uma das áreas temáticas em discussão: Património, Turismo e Cinegética. 

Foram, desta forma, identificadas, discutidas e validadas as possíveis soluções para os 

principais desafios identificados, para as quais se pretende definir a respetiva forma de 

concretização nesta 3ª Sessão Participativa. 

Nesta sessão os grupos de trabalho do Património e do Turismo irão fundir-se e dar origem a 

apenas um grupo- Património e Turismo, propondo-se a criação de um novo Grupo de 

Trabalho- Recursos Hídricos e Comunidades Locais, que se pretende que funcione como 

plataforma mais alargada para discussão das problemáticas associadas ao recurso água, 

enquanto recurso a proteger e a valorizar.Este evento procura dar resposta a um dos objetivos 

do Protocolo de Colaboração, assinado a 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. De recordar 

que o Parque Natural do Tejo Internacional tem em curso 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, 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, 18 de março de 2019 

 

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 Parque Natural do Tejo Internacional  

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

 

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

Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional  

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

mailto:presidente@cm-vvrodao.pt

