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Ata da 1V Reunião do Conselho de Gestão do PNTI
Castelo Branco, 12 de julho de 2018
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Ao décimo oitavo dia do mês de julho de 2018, reuniu, pelas 09h30, na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco, na Quinta da Senhora de Mércules, Castelo Branco, o Conselho de Gestão do Parque Natural do
Tejo Internacional, adiante designado por Conselho, órgão previsto no Protocolo “Projeto Piloto para a
Gestão Colaborativa no Parque Natural do Tejo Internacional PNTI”.
-

Participaram na reunião o Município de Vila Velha de Rodão, representado pelo presidente, Dr. Luís
Pereira, o Município de Idanha-a-Nova, representado pelo Eng.2 Manuel Monteiro, o Município de Castelo
Branco, representado pelo Eng.Q Luís Andrade, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), representado pelo Eng.2 João Carvalhinho, em representação do Diretor do Departamento de
Conservação da Natureza e Florestas do Centro, Eng.° Viriato Garcez, o Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB), representado pelo Eng.2 Celestino Almeida, a Quercus- Associação Nacional de Conservação
da Natureza, representada pelo Eng.Q Samuel Lemos e a Associação Empresarial da Beira Baixa,
representada pelo Sr. José Gameiro.

Presidência e secretariado na reunião
A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho de Gestão, Dr. Luís Pereira e secretariada pela
Assessora e Coordenadora Técnica do Projeto Piloto do PNTI, Eng. Madalena Martins.

Ordem de Trabalhos
Da presente reunião fez parte a seguinte Ordem de Trabalhos:
1.2 Ponto— Informações;
22

Ponto- Análise e validação dos projetos do Plano de Valorização referentes a 2018;

32

Ponto— Ponto de situação do Plano de Atuação 2018;

42

Ponto- Calendarização das actividades a desenvolver;

52

Ponto- Outros assuntos.
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1.2 Ponto
‘A

—

Informações

Madalena Martins apresentou 3 informações:
1.

Ponto de situação do lnquérïto dirigido a turistas

Foi feito o ponto de situação do inquérito dirigido a turistas:
-

O inquérito encontra-se online e a funcionar nas páginas web dos municípios de Idanha-a-Nova e
Vila Velha de Ródão, da Quercus e do ICNF. O município de Castelo Branco disponibilizará ainda
esta semana o inquérito na sua página web.

-

Foram recebidas até ao momento 7 respostas ao inquérito.

-

Foram disponibilizadas 30 cópias do inquérito no barco Balcón dei Tajo e serão distribuídas mais
algumas cópias pelas unidades de alojamento da área do PNTI.

II. Reunião com Fundo Ambiental
Foram comunicados os resultados da reunião que decorreu no passado dia 2 de Julho, pelas 15 horas, no
Gabinete de Gestão do Fundo Ambiental, em Lisboa, com a Dra. Ana Catarina Pinheiro, Chefe de Divisão do
Gabinete de Gestão do Fundo Ambiental. As respostas às perguntas que foram colocadas ao Fundo
Ambiental são seguintes:
a)

Que entidades podem ser financiadas pelo Fundo Ambien tal?

Resposta: Qualquer entidade pode ser financiada pelo Fundo Ambiental, independentemente da sua
natureza jurídica. Sendo que, no caso do PNTI, pensa-se ser adequado ser o ICNF enquanto entidade
gestora dos parques naturais.
b)

Que entidades poderão desenvolver os protocolos referidos no Despacho?

Resposta: Qualquer entidade pode desenvolver os protocolos referidos no Despacho, independentemente
da sua natureza jurídica.
c)

Como funciona a execução das medidas- crono grama orçamental?

Resposta: Caso se justifique, existe a possibilidade de se solicitar um compromisso plurianual para a
execução financeira dos projetos, podendo haver transferência para 2019 de até ao montante de 95.000€.
d)

Que entidade fará o caderno de encargos?

Resposta: São os parceiros do projeto piloto que definem.
e)

Que entidade define os procedimentos?

Resposta: São os parceiros do projeto piloto que definem.

f)

Que entidade poderá contratar externamente recursos para realizar as acções?

Resposta: A entidade com a qual forem assinados os protocolos, seguindo o Código da Contratação Pública.
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Outras informações relevantes que foram transmitidas durante a reunião:
Os valores de projeto apresentados devem ser já com IVA incluído.
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As entidades que assinarem os protocolos podem alocar recursos humanos desde que fique comprovado
que a pessoa em questão trabalha x% para o projeto.
Será necessário elaborar mapas de deslocação e mapas de horas para comprovar a execução financeira do
projeto.

III. Reunião com a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza
A reunião com a Sra. SEOTCN foi adiada para dia 23 de julho. Nesta reunião serão apresentados os projetos
que foram elaborados pelos parceiros, referentes ao ponto 2 desta reunião.

Cruzeiro Religioso do Tejo
O Eng,2 João Carvalhinho, em resposta à intervenção do representante da AEBB, Sr. José Gameiro, na
última reunião deste Conselho, informou que a interpelação dos Vigilantes da Natureza à organização do
Cruzeiro Religioso do Tejo, não deu origem a qualquer processo de contra-ordenação.

22 Ponto- Análise e validação dos projetos do Plano de Valorização referentes a 2018
Foram apresentados os projetos (anexo 1) elaborados para dar resposta ao Despacho do Gabinete do
Ministro do Ambiente n2 4237/2018 de 26 de abril:

-

-

Projeto 1- Promover e Valorizar o Parque Natural do Tejo Internacional;
Projeto 2- Compatibilizar a Gestão Cinegética com a Conservação da Natureza no PNTI.

Os parceiros foram convidados a comentar e a dar o seu contributo para complementar ambos os projetos.
Os projetos foram validados por todos os parceiros e decidiu-se que o Projeto 1 será liderado pelo Instituto
Politécnico de Castelo Branco e o Projeto 2 será liderado pela Quercus. Ambos os projetos deverão
articulados com o ICNF.
O Sr. Presidente do Conselho de Gestão, Dr. Luís Pereira, propôs que em setembro, se proceda à assinatura
dos protocolos para implementação de ambos os projectos, num evento público, com a presença da Exma.
Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza.
Pretende-se dar andamento aos projetos a partir do mês de setembro de 2018.
3
Ata da 12 reunião do Conselho de Gestão PNTI, 18 de julho de 2018

32

Ponto— Ponto de situação do Plano de Atuação 201$

Com a elaboração dos projetos apresentados no 2 ponto desta reunião, dá-se resposta a 4 das 5 medidas
prioritárias para 2018:
Projeto 1 dá resposta às seguintes medidas:

Medida 1.1.- Elaborar e implementar um plano de comunicação para o PNTI a nível nacional e
internacional.
Medida 3.1.- Criar e promover a manutenção de uma rede de equipamentos e infraestruturas de apoio ao

turismo e lazer que melhorem as condições de visitação do PNTL
Medida 3.2. Melhorar a sinalética do PNTI e delimitar e sinalizar os percursos pedestres existentes.
-

Projeto 2 dá resposta à seguinte medida:

Medida 2.2.- Elaborar e implementar um plano de ação que compatibilize de forma equilibrada, a gestão
cinegética e a conservação da natureza.
Pretende-se, até ao final do ano de 2018, desenhar os projectos que darão resposta às restantes medidas
do Plano de Valorização.

52 Ponto- Calendarização dos próximos passos
Foi apresentada uma proposta de calendarização para os próximos passos para os meses de junho e julho,
tendo sido acordado o seguinte:

1. Reuniões do Conselho de Gestão
2. Reuniões de Direção
3. Conclusão do relatório de ponderação da Consulta Pública
4. Elaboração de relatório semestral das atividades do Projeto Piloto (para o
Fundo Ambiental)
5. Reuniões com presidentes de junta de freguesia e população
6. Versão final do Plano de Valorização 2018-2022 com propostas da Consulta
Pública
7. Conclusão do relatório dos inquéritos de Levantamento de Opinião sobre o
PNTI IPCB
8. Elaboração dos projectos com vista a implementação das ações prioritárias
do Plano de Atuação 2018 (Prioritário para a SEOTCN)
10. Implementação do inquérito dirigido a turistas

julho
20 (ESACB 9h30)
4
20
31

setembro
19 (a confirmar)
5

A definir com os presidentes de Junta
25
31

-

20
1 julho até 30
setembro
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62 Ponto- Outros assuntos
E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 12 reunião do Conselho de Gestão do Projeto Piloto
para a Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional, pelas 11h00.

O Município de Vila Velha de Ródo

Luís Pereira, Dr.

O Município de Idanha-a-Nova

Manuel Mnteiro, Eng.2

Pio

Luís And rade, Eng.2
(Em representação de) Luís Correia, Dr.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas

João Carvalhinho, Eng.2
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A Associação Empresarial da Beira Baixa

Jose Gameiro, Sr.

o

lo Branco

Cel

A Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza

Samuel Lemos, Eng.2
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