
 

 

 

 

 

 

 

Reserva  Natural  do  Estuário  do  Tejo  e  região  envolvente 
potencialidades para o desenvolvimento local sustentável  

15 Maio – Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, Alcochete  

1ª parte: 9h30-16h30 – Seminário 

2ª parte: 16h45-18h45 – Avaliação do potencial da RNET e área classificada envolvente para o Turismo de Natureza 

 

Apresentação 

Neste seminário, pretende-se reunir os diversos agentes que desenvolvem múltiplas atividades no 

território, potenciando sinergias. 

Serão apresentadas as visões sobre o território e as atividades que tradicionalmente se 

desenvolvem na área classificada, pretendendo-se também ponderar o Turismo de Natureza como 

atividade emergente e que poderá dar contributos importantes para o desenvolvimento local 

sustentável, não só pelos aspetos económicos de potenciação de criação de emprego e 

dinamização das economias locais, mas igualmente pela maior sensibilização do público e atores 

para a gestão dos valores naturais associados a este “produto”. 

Uma das vertentes do Turismo de Natureza inclui as atividades de Desporto de Natureza que, em 

áreas mais sensíveis, necessitam ser desenvolvidas com cuidado especial, carecendo de 

ordenamento através da respetiva Carta de Desporto da Natureza como previsto no Plano de 

Ordenamento da RNET.  

Com vista a otimizar a fase de caracterização e diagnóstico, este seminário servirá ainda para 

alargar os contactos entre os potenciais agentes interessados e conhecer a sua perceção 

relativamente a: 

 Aptidão do território para a prática das várias atividades de Turismo de Natureza, 

 Procura e oferta de atividades de Turismo de Natureza, existente ou projetada, na região, 

 Conflitualidade das atividades de Turismo de Natureza entre si e/ou com as outras 
atividades existentes ou cuja promoção esteja prevista no regulamento do Plano de 
Ordenamento da RNET (PO-RNET). 

 

 

 

 



PROGRAMA 

Horário Apresentação Entidade – Apresentador 

09h30 Receção participantes 

10h00 ABERTURA Maria Jesus Fernandes Diretora 

Departamento LVT do ICNF  

10h30 Reserva Natural do Estuário do Tejo e áreas 

classificadas envolventes - valores naturais e 

ordenamento existente 

ICNF/RNET – Helena Silva Pinto 

10h45 Visão estratégica para a Frente Ribeirinha de 

Alcochete  

Município de Alcochete – Sílvia Rovisco 

11h00 Visão do Município de Benavente - intervenção 

atual e perspetivas para o futuro 

Município de Benavente – Ana Carla 

Gonçalves António Neves 

11h15 Vila Franca de Xira e o Estuário do Tejo – uma 

estratégia 

Município de Vila Franca de Xira – Luís de 

Sousa 

11h30 Pausa para café 

11h45 A associação de serviços de ecossistema às 

marcas da Companhia das Lezírias: o exemplo 

Tyto alba 

Companhia das Lezírias, S.A. – Bernardo 

Cabral 

12h00 EVOA – espaço de conservação, lazer e 
aprendizagem 

Espaço de Visitação e Observação de Aves 

– Sandra Paiva Silva 

12h15 Como tornar sustentável um conjunto de salinas 

desactivadas 

Fundação para a Proteção e Gestão 

Ambiental das Salinas do Samouco – 

Firmino de Sá 

12h30 Discussão Moderador Eduardo Carqueijeiro 

13h00 ALMOÇO livre 

14h30 Turismo de Natureza. Que significados no Tejo? Entidade Regional de Turismo da Região de 

Lisboa – Jorge Humberto 

14h45 Aplicação normas IGT na preparação de Rede 

BTT Odemira  

FCSH-UNL – Filipa Ramalhete 

15h00 Prática de Orientação no respeito pelos Valores 

Naturais 

ESACB e FPO – Luís Quinta-Nova 

15h15 Pausa para café 

15h30 Desporto escolar na natureza Agrupamento de Escolas de Alcochete – 

Agostinho Silva 

15h45 Desporto inclusivo em áreas naturais Alcochete Aktivo – António Albano 

16h00 Discussão Moderador Eduardo Carqueijeiro 

16h30 ENCERRAMENTO do seminário Maria Jesus Fernandes ou Luís Franco 

Presidente do Município de Alcochete e 

Presidente do Conselho Estratégico-RNET 

 

 



2ª parte 

Avaliação do potencial da RNET e da área classificada envolvente para o Turismo de Natureza  

Horário Apresentação Entidade – Apresentador 

16h45 Análise SWOT Condução ICNF e FCSH 

17h45 Apresentação e discussão resultados participantes 

18h30 ENCERRAMENTO da 2ª parte e CONCLUSÕES ICNF/RNET Helena S Pinto 

O seminário realizar-se á no Salão Joaquim Nunes Janeiro da Sociedade Imparcial 15 de 
Janeiro de 1898, Alcochete, com entrada pela Rua de Nossa Senhora da Vida  

 

A participação é gratuita. Inscreva-se AQUI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.pt/maps?q=38.75656,-8.961663&hl=pt-PT&ll=38.756564,-8.961657&spn=0.002665,0.005659&num=1&t=h&z=18
http://ngforms.ngprofessionals.com.br/sistema/builder/rander_form/9b1250eaf14f603a385532acfd449c8e5ffa5fc5

