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Decorreu, no passado dia 28 de novembro, em Castelo Branco, o evento dedicado ao lançamento da “Ação n.º 3
— Formação e capacitação de recursos humanos alocados ao modelo de cogestão nas 32 áreas protegidas de
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âmbito nacional”, que integra o “Projeto de Promoção da Cogestão em Áreas Protegidas de âmbito Nacional”.

Neste evento, promovido pelo ICNF e com o apoio do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e
Florestas, estiveram presentes cerca de 80 pessoas. O mesmo incluiu um momento institucional,  durante a
manhã, e a tarde foi dedicada  aos recursos humanos que iniciarão agora a referida formação e capacitação.

Cabendo a abertura desta sessão ao Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, Nuno Banza, onde partilhou a
perspetiva da autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade relativamente ao modelo
de cogestão, seguiu-se uma mesa redonda, dedicada ao balanço da cogestão em áreas protegidas de âmbito
nacional, em que participaram:

Leopoldo Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e presidente da comissão de
cogestão do Parque Natural do Tejo Internacional;

Miguel Nóvoa, membro da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino e que integra a comissão
de cogestão do Parque Natural do Douro Internacional;

Sérgio Leandro, docente do Instituto Politécnico de Leiria e Diretor da Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar e que integra a comissão de cogestão da Reserva Natural das Berlengas;

Jorge Velez, representante da Associação de Lugares da Serra Alentejana e que integra a comissão de
cogestão do Parque Natural da Serra de São Mamede;

António Pina, Presidente da Câmara de Olhão e Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve,
entidade que assume um papel determinante nas comissões de cogestão Parque Natural da Ria Formosa e
da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Foi de seguida apresentado por João Carlos Farinha, do ICNF, e Nicolau Roque, da empresa XZ Consultores, S.A.,
o Plano de Formação e Capacitação, que decorrerá durante 2 anos (2023 e 2024) e envolverá a formação de
cerca de 60 pessoas em todo o país.

O período da manhã terminou ainda com uma intervenção do Fundo Ambiental, dando nota do apoio dado por
este instrumento financeiro ao “Projeto de promoção da cogestão de áreas protegidas de âmbito nacional”, na
sequência do estipulado na RCM n.º 28/2021, de 22 de março.

Já da parte da tarde, a sessão foi liderada pela empresa XZ Consultores, S.A. que consistiu num exercício de
dinâmicas de grupo, promovendo a apresentação  dos técnicos que estarão envolvidos na “Ação n.º 3 —
Formação e capacitação de recursos humanos alocados ao modelo de cogestão nas 32 áreas protegidas de
âmbito nacional” – equipa de coordenação, formandos e formadores – proveniente de todas as zonas do país,
de modo a que se pudessem conhecer melhor.

Recorde-se que, com o modelo de cogestão para as áreas protegidas, aprovado em agosto de 2019, pretende-
se imprimir uma dinâmica de gestão de proximidade, em que diferentes entidades colocam ao serviço da área
protegida o que de melhor têm para oferecer no quadro das suas competências e atribuições, pondo em prática
uma gestão participativa, colaborativa e articulada.
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Artigo publicado originalmente em ICNF.
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 Aceito a Política de Proteção de Dados e consinto a recolha e tratamento de dados pessoais para as
nossas newsletters.

Subscrever a nossa newsletter

Água
POR MANUEL CARDOSO  25/12/2022
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CA Seguros prevê pagar 1,2 milhões de euros pelos sinistros causados pelo mau tempo
 03/01/2023
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Eventos

Arranca hoje nova edição do projeto “Heróis da Fruta” em 70% dos municípios de Portugal para
combater a má nutrição nas escolas
 03/01/2023

Agenda agrícola
 02/01/2023

2.ª Edição do Prémio Nacional de Enoturismo – 26 de Maio
 29/12/2022
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