
Parque Natural Local Vouga-Caramulo  
Por iniciativa da Câmara Municipal de Vouzela foi criado o Parque Natural Local Vouga-Caramulo 
(Vouzela) como área protegida de âmbito local nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 
24 de Julho (Regulamento n.º 256/2015 publicado do Diária da República de 15 de Maio de 2015. 

Este Parque Natural tem como objetivos específicos: 

a) A conservação da natureza e da biodiversidade e a valorização do património natural e paisagístico 
como pressupostos de um desenvol- vimento sustentável; 

b) A promoção de atividades indispensáveis ao conhecimento e di- vulgação dos valores naturais 
presentes; 

c) A criação de áreas de recreio ao nível local, promovendo o re- pouso e atividades ao ar livre, em 
equilíbrio com os valores naturais salvaguardados; 

d) Promover a integração económica da gestão do património natural, incluindo a criação de 
emprego e a valorização das atividades de gestão dos serviços de ecossistemas. 

O Parque Natural é gerido pela Câmara Municipal de Vouzela, sem prejuízo de poderem ser 
celebrados protocolos de cooperação com outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente 
para a dinamização do Parque Natural. 

A Câmara Municipal de Vouzela será responsável pela afetação dos recursos financeiros, humanos e 
materiais necessários à prossecução dos objetivos da área protegida. 

O Parque tem já um plano de acção elaborado e aprovados pelos órgãos competentes e um conjunto de 
incentivos a AÇÕES DE SILVICULTURA PREVENTIVA através das quais apoio o PNVC aos proprietários de 
áreas ou terrenos florestais, incultos ou agrícolas localizados na área do PNVC, para efeitos de defesa do 
revestimento vegetal e prevenção específica em matéria de fogos florestais, de conservação da natureza 
e recuperação da biodiversidade, de projetos educativos, em pequenas propriedades com baixo 
rendimento e que cumpram com as boas práticas florestais. Foi também criada uma Bolsa Municipal de 
Espécies Florestais, constituída por plantas pertencentes ao PNVC, que são anualmente disponibilizadas 
para o projeto PNVC, destinadas a ações de arborização ou rearborização de pequenas propriedades com 
baixo rendimento, em áreas integradas no PNVC e que cumpram com as boas práticas florestais. 
http://www.cm-vouzela.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=530 
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