
Ata da 3 Reunião do Conselho de Gestão do PNTI

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2017, reuniu, nas nos Paços do Concelho do Município

de Castelo Branco, localizados na Praça do Município, em Castelo Branco, o Conselho de Gestão

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

Protocolo “ Projeto Piloto para a Gestão Colaborativa no Parque Natural do Tejo Internacional -

P NTI”.

A reunião do presente órgão foi presidida pelo senhor Presidente do Conselho de Gestão, Dr.

Luís Pereira.

Participaram na reunião, o Município de Vila Velha de Rodão, representado pelo presidente, Dr.

Luís Pereira, coadjuvado pelo Técnico Superior, Eng.Q Jorge Filipe, o Município de Castelo

Branco, representado pelo Presidente, Dr. Luís Correia, o Instituto da Conservação da Natureza

e das Florestas, representado pela vogal do Conselho Diretivo, Eng. Sofia Castel-Branco da

Silveira, pelo Diretor do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Centro, Eng.Q

Viriato Garcez e pela Técnica Superior e Interlocutora do Parque Natural do Tejo Internacional,

Eng Célia Teixeira, a Associação Nacional de Conservação da Natureza — Quercus, representada

pelo Eng.2 Samuel Infante, o IPCB de Castelo Branco, pelo Diretor da ESACB, Eng2 Celestino

Almeida e a Associação Empresarial da Beira Baixa, representada pelo Presidente, José Gameiro.

Da presente reunião fez parte a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto prévio — Período antes da ordem do dia;

1. Ponto — Apreciação do protocolo (e respetivo anexo) a estabelecer com o Fundo

Ambiental;

2. Ponto — Outros assuntos de interesse para o Conselho de Gestão do Parque Natural

do Tejo Internacional (PNTI).

Deu-se início à reunião com a saudação do Presidente do Conselho de Gestão aos

presentes pela sua disponibilidade em participar na mesma, passando-se então ao período antes

da ordem do dia onde o Dr. Luís Pereira informou os presentes acerca dos assuntos tratados na

reunião da Direção do Parque Natural do Tejo Internacional, ocorrida em nove de maio de 2017.

Passou-se então ao primeiro ponto da ordem de trabalhos no qual foi deliberado

articular entre o ICNF e o Município de Vila Velha de Ródão os pressupostos-base do anexo a

formalizar no âmbito do protocolo a estabelecer com o Fundo Ambiental.



No segundo ponto da Ordem de Trabalhos foi sugerido pelo Dr. Luís Pereira subordinar

as ações a empreender a uma ideia agregadora que poderia ser espelhada na frase

“Intensificação da relação da Comunidade com o Parque” e sugeriu ainda fazer-se um

aproveitamento mais efetivo da marca “naturaLpt”. O Presidente do Conselho de Gestão

solicitou ainda o envolvimento do IPCB, e do seu know-how, em operacionalizar ações no

terreno, tendo, no encadeamento deste pedido, o Eng. Celestino Almeida informado que

existiria a hipótese de procurar soluções no conhecimento existente nas diferentes escolas do

Instituto, dando os exemplos da ESART como podendo auxiliar em questões de Iettering e

sinalética bem como a ESG para o auxílio num plano de comunicação a implementar.

Foi, ainda neste ponto, proposto pela Eng. Sofia Silveira, a identificação das atividades

realizadas, no último triénio, pelas entidades representadas no Conselho de Gestão, bem como

propostas de atividades, projetos ou candidaturas a realizar no ano de 201$. Ficou acordado que

esta informação deverá ser centralizada no Município de Vila Velha de Ródão e enviada até dia

30 de setembro.

Relativamente ao questionário a distribuir aos parceiros do Parque foi também decidido

que a sua versão prévia iria ainda incorporar as sugestões achadas úteis pelos membros do

Conselho de Gestão e, após afinada a sua versão final, ser distribuído às Juntas de Freguesia até

15 de setembro e aos restantes parceiros a partir de 13 de setembro. Solicitou, neste ponto, o

Eng. Samuel Infante que o questionário estivesse também disponível, para preenchimento, na

sede do Parque e nas instalações da Quercus.

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 3. reunião do Conselho de Gestão do

Parque Natural do Tejo Internacional.
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