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PLANO DE SENSIBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

(em desenvolvimento) 

O presente documento encontra-se ainda em desenvolvimento. Apresenta-se aqui a metodologia que 

vai ser utilizada para, ao longo dos 5 anos de implementação do Plano de Cogestão do PNPG, 

sensibilizar as populações, publicitar e divulgar a informação relevante no âmbito da cogestão do 

PNPG. 

 

1. QUAIS AS MEDIDAS E AS AÇÕES PARA SENSIBILIZAR AS POPULAÇÕES?  

Para além das sessões públicas de apresentação sobre o modelo de cogestão das áreas protegidas, 

já realizadas (julho de 2021) nos municípios do PNPG e, em concreto, sobre o modelo de cogestão 

proposto para o Parque Nacional, serão promovidas sessões públicas participativas para 

apresentação e discussão da proposta final do Plano de Cogestão do PNPG (versão a colocar em 

consulta pública), de modo a garantir o envolvimento dos atores-chave do território, bem como 

facilitar o processo de auscultação e de apresentação de contributos e propostas por parte destes 

atores.  

Estas sessões participativas irão realizar-se durante os meses de outubro e novembro de 2022, em 

simultâneo com o processo de consulta publica da proposta do Plano de Cogestão do PNPG. Está 

previsto realizar-se uma sessão participativa em cada um dos municípios integrantes do PNPG, 

organizada em dois momentos: um primeiro de apresentação da Proposta do Plano de Cogestão e 

um segundo momento de participação, onde se procurará auscultar os atores-chave e identificar 

eventuais propostas de melhoria e de ações a incluir no Programa de Medidas do plano. As sessões 

participativas serão dirigidas pela Comissão de Cogestão do PNPG, com o suporte da Estrutura de 

Apoio. Serão convidados a participar todas as entidades identificadas na listagem dos atores-chave 

do PNPG, de acordo com o mencionado no ponto 6.1.1 deste documento. 

Além do referido, durante o período de vigência do Plano de Cogestão do PNPG, serão promovidas 

sessões públicas de apresentação dos resultados da implementação do Plano (uma por ano). 

 

2. ONDE SERÁ PUBLICITADA A INFORMAÇÃO RELEVANTE NO ÂMBITO DA COGESTÃO 

DA ÁREA PROTEGIDA? 

A informação será publicitada no site do ICNF, sites das entidades que integram a Comissão de 

Cogestão, dos Municípios do PNPG e das entidades dos Grupos de Trabalho.  
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3. COMO SERÁ FEITA A DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO RELEVANTE NO ÂMBITO DA 

COGESTÃO DA ÁREA PROTEGIDA? 

O principal documento para divulgação da informação é a brochura desenvolvida para o efeito, da 

qual consta informação sobre a cogestão, apresentada de forma clara e de simples leitura. 

Para além da distribuição da brochura e da divulgação de informação nos canais online, serão feitas 

sessões anuais junto das populações e atores locais para apresentação regular do ponto de situação 

da implementação do Plano de Cogestão do PNPG.  

De acordo com o referido no ponto 1 deste documento, a Comissão de Cogestão do PNPG definiu 

uma metodologia para envolvimento e participação dos atores-chave, fundamentalmente baseada 

na realização de sessões públicas e participativas, que dão igualmente resposta ao objetivo de 

divulgar a informação relevante no âmbito da cogestão do PNPG.  

Assim, resumem-se as iniciativas previstas para garantir a divulgação da informação relevante no 

âmbito da cogestão do PNPG: 

o Disseminação da brochura “Cogestão do PNPG"; 

o Divulgação de toda a informação relevante nos canais online das entidades que constituem 

a Comissão de Cogestão do PNPG, nomeadamente no site da ADERE-PG, cuja plataforma 

possibilita a consulta dos documentos do Plano de Cogestão do PNPG, bem como dos 

Planos e Relatórios de Atividades aprovados pela Comissão de Cogestão; 

o Realização de sessões públicas de apresentação do modelo de cogestão das áreas protegidas, 

e em concreto sobre o modelo de cogestão proposto para o PNPG, e apresentação da 

constituição da Comissão de Cogestão do PNPG (foram realizadas em julho de 2021 5 sessões 

públicas, uma em cada um dos municípios integrantes do Parque Nacional); 

o Sessões participativas com os atores-chave do território, a realizar em 2022, onde se 

apresentará a proposta final do Plano de Cogestão do PNPG (5 sessões públicas e 

participativas, a realizar em outubro e novembro de 2022, uma em cada município do PNPG);  

o Sessões públicas anuais dirigidas à população e atores-chave para apresentação regular do 

ponto de situação da implementação do Plano de Cogestão do PNPG.  

 

Estas sessões regulares são complementadas por outras ações mais específicas, previstas no 

Programa de Medidas da proposta do Plano de Cogestão do PNPG, que têm por objetivo a 

informação, a divulgação, a promoção e também a formação e capacitação, as quais abordarão 

necessariamente o tema da cogestão do PNPG. 

 
  



                                                                                                                                

5 

 

ANEXO I –  BROCHURA DE DIVULGAÇÃO DO MODELO DE COGESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Anexar a brochura 


