
Modelo de Cogestão

Sessões Públicas de Apresentação



Objetivos da Cogestão
 Criar uma dinâmica partilhada de valorização da área protegida;

 Promover a sustentabilidade do PNPG nas dimensões política, social, económica,
ecológica, territorial e cultural e incidindo especificamente nos domínios da
promoção, sensibilização e comunicação;

 Maior concertação na salvaguarda dos valores naturais e na resposta às solicitações
da sociedade;

 Maior articulação e eficiência das interações entre o ICNF, os Municípios e demais
entidades públicas competentes;

 Gerar uma relação de maior proximidade aos cidadãos e às entidades relevantes
para a promoção do desenvolvimento sustentávelda área protegida.



Comissão de Cogestão do PNPG

ENTIDADE REPRESENTANTE

Municípios do PNPG Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (Presidente- João 

Manuel Esteves)

Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas

Direção Regional do Norte (Diretora- Sandra Sarmento)

Instituições do Ensino Superior Universidade do Minho (Reitor- Rui Vieira de Castro)

Organização não governamental de ambiente, 

indicada pela Confederação Portuguesa das 
Associações de Defesa do Ambiente

Fernando Cerqueira Barros

Baldios do PNPG Associação Atlântica (Durval Gave)

Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte

Diretor Regional Adjunto- Luís Brandão Coelho

ADERE-Peneda Gerês Administradora Delegada- Sónia Almeida



• Existe ainda

 Entidade responsável pela organização, gestão e dinamização  do processo de 
desenvolvimento do modelo de cogestão do PNPG (Adere-Peneda Gerês)

 Estrutura de Apoio, tendo sido designados por cada uma das entidades da 
comissão de cogestão os interlocutores que mais diretamente trabalharão as 
questões relacionadas com a cogestão

 O Grupo de Trabalho do Turismo, constituído por representantes dos 
empresários turísticos dos cinco municípios. 



Fases do Modelo de Cogestão

1ª Fase: ARRANQUE DO MODELO DE COGESTÃO (2021/2022)

constituição da Comissão de Cogestão

caraterização e diagnóstico do território

envolvimento dos atores locais 

promoção da gestão participativa

 identificação de necessidades e prioridades

proposta de projetos e ações 

e aprovação do Plano de Ação (após consulta pública)



2ª Fase: CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE COGESTÃO(2023)

 Acompanhamento do modelo de cogestão

 Gestão e dinamização de parcerias

 Continuação da promoção da gestão participativa

 Desenvolvimento de um plano de sensibilização e comunicação

 Execução do Plano de Cogestão da área protegida



Plano de Ação

• Principal Atividade da Comissão de Cogestão é a sua  elaboração e 
implementação

• Definição de Eixos e Domínios de Intervenção

• Para cada Domínio de Intervenção serão propostas medidas, projetos e ações

• Na elaboração deste Plano de Ação será promovida pela Comissão de Cogestão 
a participação dos atores- chave do território do PNPG na definição dos projetos 
e ações.



Eixos e Domínios de Intervenção

EIXOS DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO

Eixo1. Promoção do Território (imagem e 
identidade do PNPG)

• Comunicação, promoção e 
divulgação 

Eixo 2. Desenvolvimento sócio- económico 
e utilização sustentável do território

• Valorização dos recursos 
endógenos e compatibilização das 
atividades humanas com os 
recursos naturais;

• Conservação e valorização do 
património cultural, material e 
imaterial;

• Estruturação e qualificação da 
visitação;

• Desenvolvimento Social



Eixos e Domínios de Intervenção

EIXOS DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO

Eixo3. Conservação e Valorização do 
Património Natural

• Valorização da paisagem, dos 
ecossistemas e recursos naturais;

• Promoção do conhecimento 
científico do património natural

Eixo 4. Informação, sensibilização e 
participação

• Informação e sensibilização;

• Capacitação;

• Participação e gestão colaborativa



Promoção da Participação

• 5 Sessões públicas de apresentação do Modelo de Cogestão do PNPG

• 21 Sessões Temáticas com Entidades

• Inquéritos de opinião



Definição das temáticas para identificação de projetos e ações a desenvolver:

A) Ambiente e Desenvolvimento Rural 

B) Educação, Formação e Cultura

C) Ação Social e Saúde

D) Desenvolvimento Económico

E) Proteção, Socorro e Segurança



Organizar as sessões participativas para as quais serão convidadas todas as 

entidades relevantes, para a definição e priorização de ações em cada uma

das temáticas:

A) Ambiente e Desenvolvimento Rural 5 sessões, 1 por município

B) Educação, Formação e Cultura 5 sessões, 1 por município

C) Ação Social e Saúde 5 sessões, 1 por município

D) Desenvolvimento Económico 5 sessões, 1 por município

E) Proteção, Socorro e Segurança 1 sessão geral



Promoção da Participação

• Participação do Público em  para recolha de contributos

https://www.adere-pg.pt/pt/

https://www.adere-pg.pt/pt/

