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Missão e principais linhas do Programa de preservação da Biodiversidade de Vila Real 
(PPBVR)  

-  PPBVR é um programa elaborado pelo “Serviços de Ambiente – SA” do município de Vila Real, 

-  Proteção da biodiversidade do concelho e no reconhecimento da necessidade de desenvolver ações na 

proteção sustentável do território contribuindo para a harmonia do ordenamento do mesmo com as 

necessidades cada vez mais imergentes de preservar o nosso património natural.  

-  Mais de 40% do seu território encontra-se sobre o desígnio de instrumentos de gestão territorial 

destinados à salvaguarda e valorização do património natural e biodiversidade,  

i) 
• Qualificação e preservação dos espaços naturais com interesse paisagístico 
e biológico; 

ii) 

• Projetos e operações que promovam o desenvolvimento dos territórios 
rurais, com base nos seus valores naturais em termos de biodiversidade e 
património natural; 

iii) 

• Sensibilização e informação do público sobre os valores presentes nas 
áreas classificadas no território do concelho, nomeadamente o Sítio 
Alvão/Marão, o PNA e ainda áreas de Domínio Público Hídrico; 

Programa delineado em 3 linhas de atuação: 
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Projetos desenvolvidos no âmbito do PPBVR  

- Um total de mais de 4 milhões de euros investidos em projetos relativos a dois Quadros 
Comunitários de Apoio que ergueram toda a obra que o SA tem feito ao longo destes oito 
anos e cujo resultados são evidentes e espalhados um pouco por todo o território do 
concelho.  

Instrumentos de planeamento envolvidos na execução dos projetos:  

-  Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável; 
-  Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade; 
-  Agenda 21 Local de Vila Real; 
-  Plano Diretor Municipal de Vila Real; 
-  Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão; 
-  A Rede Natura 2000; 
-  Articulação dos instrumentos com o Aviso do Eixo III. 
-  Diretivas Aves e Habitats,  
-  Plano de Pormenor do Parque Corgo; 
-  - Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Douro.  



Objectivos vertidos pelos diferentes projetos 

1)  Preservar a riqueza patrimonial da RN2000; 
2) Tornar Vila Real uma referência nacional na temática da preservação da 
património natural; 
3) Dar a conhecer as espécies da fauna e da flora, bem como o património 
paisagístico e natural único do Concelho; 
4) Criar valor acrescentado e novas atividades em meio rural e que estas preconizem 
a preservação e conservação dos espaços naturais existentes no território; 
5) Fomentar o desenvolvimento económico com base em atividades sustentáveis e 
que preservem os recursos naturais da região; 
6) Dinamizar a oferta turística integrada e de qualidade da região e assente em 
princípios ambientais e socialmente responsáveis; 
7) Promover a requalificação ambiental de um conjunto de rios que compõem a bacia 
do rio Corgo; 
8) Desenvolver iniciativas que permitam a preservação ambiental deste espaço, 
evitando a sua posterior deterioração; 
9) Fomentar ações de sensibilização junto da sociedade para a valorização/
preservação da biodiversidade e dos valores patrimoniais presentes neste curso de 
água do concelho; 
10) Implementar um espaço de interpretação do património natural e a 
biodiversidade associada; 
11) Conceber espaços lúdicos/educativos, ao longo do Parque Corgo, tendo por base a 
temática da “água”, da “biodiversidade” e “património natural”. 
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