
PARQUE DAS MEDAS
MUNICÍPIO DE VILA NOVADE POIARES

CANDIDATURA
PRÉMIO NACIONAL DA PAISAGEM 2022



ENQUADRAMENTO

84,5 km2  | 4 Freguesias   |   6813 Habitantes  



Decorrente dos incêndios que 
fustigaram a região, a 15 de 

outubro de 2017, o Parque das 
Medas, foi totalmente destruído. 

Tendo sido objeto de 
recuperação e reabilitação em 

2019, através de uma candidatura 
efetuada  ao   FSUE - Fundo de 

Solidariedade da União Europeia  

RECUPERAÇÃO 
DO PARQUE 

2020

2016



- Requalificação ambiental e paisagística;
- Recuperação do habitat e ecossistemas destruído,
valorizando e promovendo a diversidade da fauna, flora e 

da paisagem;
- Conservação e valorização das espécies autóctones; 
- Recuperação de infraestruturas e equipamentos de 
apoio à visitação do Parque;
- Promover a dinamização de atividades culturais e de 
convívio social;
- Promover o recreio e o lazer ao ar livre em equilíbrio com 
a preservação dos valores naturais.

OBJETIVOS
INTREVENÇÕES



A recuperação e manutenção do Parque das Medas 
encontra-se alinhada com a Estratégia Territorial definida 
pelo Município que surge em consonância com o Plano 
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila 
Nova de Poiares e com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030, nomeadamente Objetivo 11 –
Cidades e comunidades Sustentáveis, Objetivo 13 – Ação 
climática e Objetivo 15 – Proteger a Vida. 

A recuperação teve também como propósito aproximar os 
cidadão da natureza e do meio ambiente, incentivando a 
uma cidadania ativa, promovendo o seu envolvimento na 
proteção deste espaço.

SUSTENTABILIDADE



Um território sustentável e bem ordenado passa por um maior conhecimento dos 
recursos territoriais, pela preservação e valorização do património, natural, paisagístico e 
cultural, por maior consideração dos riscos e dos efeitos das alterações climáticas e por 

uma maior consciência do valor do ambiente numa perspetiva de sustentabilidade. 

RESULTADOS

PRESERVAÇÃO DO PATR IMÓNIO NATURAL ,  CULTURAL E   PA ISAGIST ICO  



PATRIMÓNIO NATURAL 
A recuperação do Parque da Medas contribuiu para o incremento dos valores ambientais, com a
plantação de espécies autóctones, mas também evitando que a área fosse ocupada com espécies
invasoras como as acácias, háqueas e erva das pampas, promovendo a biodiversidade ao nível da
flora e da fauna



INFRAESTRURURAS E PAISAGEM 



Dinamização de atividades culturais e de
convívio social

Os espaços verdes desempenham um papel 
importante na vida diária das pessoas, seja 
como, local de atividades físicas e lúdicas, seja 
como, local de relaxamento ou de passagem. 

CULTURAL
PATIMÓNIO



PARQUE DAS MEDAS 

Com mais de 30 anos, RECUPERAR e MANTER
o PARQUE foi também manter a IDENTIDADE

deste local, as MEMÓRIAS quer os poiarenses 
quer de todos  os que visitavam o  Município 

e circulavam na EN17, sendo um ponto 
obrigatório de paragem. 

Os incêndios ocorridos despertaram a 
população para as VULNERABILIDADES do 

território e para uma maior sensibilização e 
sentido de PROTEÇÃO do PATRIMÓNIO

NATURAL, da PAISAGEM e do TERRITÓRIO.  


