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Secretária de Estado do Ordenamento do Território da Conservação da 

Natureza Apresenta Em Nisa “Projeto de Restauro e Prevenção Estrutural do 
Monumento Natural das Portas de Rodão” 

 

 
Decorreu no dia 16 de Janeiro, nos Paços do Concelho de Nisa, uma reunião de trabalho, 

com a presença da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação 

da Natureza, Drª Célia Ramos, a Presidente da Câmara Municipal de Nisa Drª Idalina 

Trindade, o Presidente do Conselho Diretivo do INCF – Eng.º Rogério Rodrigues, o Diretor 

do INCF (Alentejo) – Drº Pedro Rocha, a Vogal do Conselho Diretivo do INCF – Eng.ª Sofia 

Silveira, e os técnicos do INCF e dos Municípios de Nisa e Vila Velha de Rodão, abordando 

as medidas especificas que se pretendem executar no âmbito da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 167/2017, na sequencia dos incêndios do verão de 2017, onde se inclui o 

Projeto de Restauro e Prevenção Estrutural do Parque Natural do Tejo Internacional e 

Monumento Natural das Portas de Rodão. 

Atendendo às características do território abrangido pelo Monumento Natural das Portas 
de Rodão e o seu histórico de incêndios, importa realçar a importância da implementação 

das medidas discutidas nesta reunião, nomeadamente: 

- Prevenção estrutural e Vigilância; 

-Reconversão de áreas de eucaliptais abandonadas; 

-Restauro e conservação de habitats prioritários, especialmente de azinhais, zimbrais, e 

formações ripícolas, numa área com cerca de 100ha; 

-Campanha de sensibilização para as boas práticas silvo-pastoris; 

-Campos de alimentação de aves necrófagas; 

-Equipas e equipamentos para complementar a ação do corpo nacional de agentes 

florestais; 

Com uma estimativa financeira orçamental de 1.395.000,00€, provenientes do POSEUR, 

Fundo Ambiental e PDR, terão como entidades responsáveis pela sua implementação o 

ICNF,I.P, e o apoio dos Municípios de Vila Velha de Rodão e Nisa. 
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