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I – PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE COGESTÃO 

DA RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO 

Reuniu ontem, 14 de abril, pela primeira vez a Comissão de Cogestão da Reserva Natural 

das Dunas de São Jacinto (RNDSJ), designada através do Despacho n.º 3024/2021, publicado a 

19 de março. Esta comissão, designada por 4 anos, é constituída pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Aveiro, que preside à comissão de cogestão, pela Diretora Regional da Conservação 

da Natureza e Florestas do Centro (ICNF), pelo Reitor da Universidade de Aveiro, por um 

Representante do Corpo Nacional de Escutas (organização não-governamental de ambiente e 

equiparada designada pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente), 

pelo Presidente da Direção da Associação Florestal do Baixo Vouga, pelo Presidente da Direção 

da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos e pelo 

Diretor Geral do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel. Todos os membros marcaram 

presença nesta primeira reunião. 

Esta comissão tem como missão a implementação do modelo de cogestão, estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, que visa criar uma dinâmica de gestão de 

proximidade, em que diferentes entidades colocam ao serviço da RNDSJ o que de melhor têm 

para oferecer no quadro das suas competências e atribuições, pondo em prática uma gestão 

participativa, colaborativa e articulada, visando um melhor desempenho na salvaguarda dos 

valores naturais e na resposta às solicitações da sociedade, e gerar uma relação de maior 

proximidade aos cidadãos e às entidades relevantes para a promoção do desenvolvimento 

sustentável desta área protegida. 

Nesta reunião, realizada nas instalações da RNDSJ, foram tratadas matérias respeitantes 

ao funcionamento da Comissão, ao Plano de Atividades para 2021 e ao Plano de Cogestão, que 



terão o devido seguimento com intensidade nesta fase de arranque deste processo que todos os 

presentes consideram de grande importância, tendo reiterado o seu empenho e das instituições 

que representam no sucesso deste processo, contributivo para a qualificação da gestão e da 

RNDSJ, mantendo a RNDSJ a liderança da sua gestão devidamente assumida pelo ICNF. 

[fotografia em anexo] 

 

II – PROTOCOLO ENTRE O ICNF E O CNE 

Ao início da tarde de ontem, 14 de abril, realizou-se nas instalações do Centro Nacional 

de Formação Ambiental do Corpo Nacional de Escutas (CNE), em São Jacinto, uma sessão de 

assinatura do Protocolo entre o CNE (representado pelo seu Chefe Nacional, Ivo Faria) e o Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, representado pela sua Diretora Regional do 

Centro, Eng. Fátima Reis), que aumenta em 20 anos o período de cedência dos terrenos usados 

pela CNE para o funcionamento deste importante Centro de educação ambiental. 

Este foi o culminar de um processo importante, que contou com a intervenção direta do 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves (que também esteve presente 

nesta sessão) junto do Presidente do ICNF, dado que esta formalidade agora cumprida é 

fundamental e absolutamente necessária para que a CMA inicie o processo, já acordado entre as 

partes, de financiamento dos investimentos de qualificação deste Centro que o CNE vai executar, 

com arranque nos próximos meses, e que será formalizado nas próximas semanas em Protocolo 

a firmar entre a CMA e o CNE. 

[fotografia em anexo] 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


