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INTRODUÇÃO 

 

A Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, estabeleceu as bases da política florestal nacional. Nela se 
define que a organização dos espaços florestais se faz, em cada região, através de planos de 
ordenamento florestal (PROF), numa ótica de uso múltiplo e de forma articulada com os planos 
regionais e locais de ordenamento do território. A Lei definiu que os PROF definem a área das 
explorações florestais a partir da qual estas serão obrigatoriamente sujeitas a um plano de 
gestão florestal (PGF), a elaborar pelos proprietários segundo normas definidas pelo organismo 
público legalmente competente. O PGF é o instrumento básico de ordenamento florestal das 
explorações, que regula as intervenções de natureza cultural e ou de exploração e visa a 
produção sustentada dos bens ou serviços originados em espaços florestais, determinada por 
condições de natureza económica, social e ecológica. 

O Decreto-Lei n.º 205/99, de 9 de junho, veio regular o processo de elaboração, aprovação, 
execução e alteração dos PGF a aplicar nos espaços florestais, nos termos previstos na Lei de 
Bases da Política Florestal. Este diploma veio estabelecer a obrigatoriedade de submissão a PGF 
as matas nacionais e comunitárias. 

O Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, veio revogar o anterior e aprovou o regime jurídico 
dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal, concretamente dos 
PROF, dos PGF e dos planos especiais de intervenção florestal. O diploma estabelece que os 
PROF têm como base territorial de referência as unidades de nível III da nomenclatura de 
unidades territoriais para fins estatísticos (NUTS). Define ainda que os PGF são constituídos por 
um documento de avaliação (A), por um modelo de exploração (B) e por peças gráficas (Anexos). 
Estabeleceu ainda os períodos de vigência dos diferentes planos, de 25 anos para os PROF, 
contados a partir da sua publicação, vigorando os PGF pelo período de vigência do PROF a que 
respeite. Os PROF e os PGF podem ser sujeitos a alteração ou a revisão sempre que se verifiquem 
factos relevantes que o justifiquem. 

O Despacho n.º 15183/2009, de 6 de julho, veio homologar a proposta apresentada pela 
autoridade florestal nacional de normas técnicas para a elaboração dos PGF. O presente 
documento está estruturado de acordo com tais normas. 

O Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de julho, veio aprovar o Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), região onde está integrada a Mata Nacional 
do Buçaco. O diploma define o PROF CL vigorará por um período máximo de 20 anos, podendo 
ser sujeito a alterações periódicas, a efetuar de 5 em 5 anos. 

A duração prevista do Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional do Buçaco é de 20 anos, 
conforme o disposto no Art.º 2.º do DR n.º 11/2006, de 21 de julho. 

 

Fundação Mata do Buçaco, Mealhada, 6 de Julho de 2015 

 

Assinaturas: _____________________________________  
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A. DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

1. Enquadramento social e territorial do plano 

1.1. Caracterização do proprietário e da gestão 

1.1.1.  Proprietário, produtor florestal 

A Mata Nacional do Buçaco (MNB) é propriedade do Estado, estando classificada como Imóvel 
de Interesse Público. 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 120/2009, de 19 de maio, alterado pelo Decreto-lei 
n.º 58/2014, de 15 de abril, foi concedido o direito de usufruto da MNB, por 30 anos renováveis, 
à Fundação Mata do Buçaco (FMB), pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública, 
constituída por tempo indeterminado. 

Esta Fundação tem como fins a recuperação, requalificação e revitalização, gestão, exploração 
e conservação de todo o património, natural e edificado, da MNB. 

 

1.1.2. Entidade responsável pela gestão 

Tabela 1 – Entidade Gestora 

Nome; Fundação Mata do Buçaco (NIF 509179436) 

Morada: Mata Nacional do Buçaco; 3050-231 LUSO 

Telefone: 231 937 000 

Telemóvel: n.d. 

Fax: n.d. 

E-mail: gabpresidencia@fmb.pt 

   

1.1.3. Técnico responsável pela elaboração do PGF 

Tabela 2 – Técnico responsável pela elaboração do PGF 

Nome; Prof. Doutor Francisco Manuel Cardoso de Castro Rego 

Morada: Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves CEABN/INBIO  
Instituto Superior de Agronomia 

Telefone: 213 653 333 

Telemóvel: n.d. 

Fax: 213 653 290 

E-mail frego@isa.utl.pt 

Formação 
Académica: 

Professor Associado com Agregação no Instituto Superior de Agronomia, da 
Universidade de Lisboa, licenciado em Silvicultura pelo Instituto Superior de 
Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa, com Doutoramento em 
Forestry and Wildlife and Range Management pela Universidade de Idaho 
(EUA) e Coordenador do Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves. 

mailto:gabpresidencia@fmb.pt
mailto:frego@isa.utl.pt
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1.2. Caracterização geográfica da exploração florestal 

1.2.1.  Identificação da exploração florestal e dos prédios que a constituem 

O Decreto-Lei n.º 120/2009, de 19 de maio, de acordo com o seu Art.º 8.º, alterado pelo Decreto-
lei n.º 58/2014, de 15 de abril, constitui título suficiente, para todos os efeitos legais, incluindo 
o do registo predial, do direito de usufruto constituído a favor da FMB, pelo período de 30 anos, 
renováveis, da MNB, incluindo construções e edificações. 

Tabela 3 – Identificação dos prédios 

Nome do prédio Área (hectares) Distrito Concelho Freguesia 

Mata Nacional do Buçaco 105,1 Aveiro Mealhada Luso 

1.2.2. Inserção administrativa 

A Mata Nacional do Buçaco situa-se na região do Centro, no concelho da Mealhada, freguesia 
do Luso. 

Tabela 4 – Inserção administrativa 

Unidade de Gestão Mata Nacional do Buçaco 

NUT III Baixo Mondego 

Distrito Aveiro 

Concelho Mealhada 

Freguesia Luso 

Carta Militar 219 

Ortos 2010 002192A 

 

 

 
 

Figura 1 – Carta Militar 219 
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1.2.3. Localização e acessibilidade 

A Mata Nacional do Buçaco está localizada a cerca de 40 quilómetros da costa atlântica, de 20 
de Coimbra e de 200 de Lisboa. Ocupa uma parte da Serra com o mesmo nome, Serra do Buçaco, 
também designada por Serra do Luso ou Serra de Carvalho ou Serra de Santo António ou Serra 
do Cântaro. 

Inserida na freguesia do Luso, concelho da Mealhada, no distrito de Aveiro, a MNB está situada 
entre os paralelos 40ᴼ 22’ 15’’ e 40º 23’ 1’’ de latitude Norte e entre os meridianos 8ᴼ 21’ 26’’ e 
8ᴼ 22’ 30’’ de longitude Oeste. Confina a sul/sudeste com o Perímetro Florestal da Serra do 
Buçaco. 

Trata-se de uma área florestada, com uma superfície de aproximadamente 105 hectares, e 
envolvida por um muro em alvenaria de pedra e rebocado, com perto de 5750 metros de 
perímetro e uma altura aproximada de 3 metros. A Mata tem um comprimento máximo de 1450 
metros e uma largura máxima de 950 metros, entre a Porta de Sula e as Portas de Coimbra. 

O acesso à MNB pode ocorrer a partir da A1 e IC2, pela Mealhada, seguindo em direção ao Luso 
pela EN 234, entrando pela Porta do Serpa. A partir de Penacova ou da saída pela IP3 em direção 
ao Luso, o acesso pode ser feito pela EN 235, entrando pela Porta das Ameias (Coordenadas 
GPS: 40ᴼ 22'34.56''N e 8ᴼ 21'56.48''W). 

 

 

Figura 2 – Carta de localização  
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2. Caracterização biofísica da propriedade 

2.1. Relevo e altimetria 

2.1.1. Hipsometria 

A cota mais alta da MNB é de 547 metros (vértice geodésico da Cruz Alta) (SANTOS, 1992) e a 
cota mais baixa é de 190 metros (Porta das Ameias). 

A carta hipsométrica evidencia as seguintes classes e respetivas percentagens relativamente à 
área total da MNB: 200-250 metros (1,33 %), 250-300 metros (16,22 %), 300-350 metros (15,26 
%), 350-400 metros (24,65 %), 400-450 metros (17,14 %), 450-500 metros (12,80 %), 500-550 
metros (11,93 %) e maior que 550 metros (0,66 %). 

A elaboração desta carta, bem como a de Declives e a de Exposições, teve por base a utilização 
das curvas de nível e os pontos cotados da Carta Militar, utilizando a extensão Spatial Analyst e 
3D Analyst, do programa Arc Gis 9.1. Esta cartografia permite uma melhor perceção do relevo, 
transmitida pelas classes hipsométricas, contribuindo para a definição de aspetos morfológicos. 
Da sua análise sobressai que a variação das áreas de cada classe hipsométrica da MNB não é 
muito grande, à exceção das classes 200-250 metros e maior que 550 metros que estão 
representadas em áreas diminutas (respetivamente 1,33 % e 0,66 %). A classe hipsométrica mais 
representada da MNB é a de 350-400 metros, com 24,65 %. 

 
Figura 3 – Carta hipsométrica  
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2.1.2. Declives 

A carta de declives permite uma caracterização mais pormenorizada e objetiva do relevo. 
Utilizaram-se as seguintes classes: 0-3 % (8,33 %), 3-10 % (13,08 %), 10-20 % (50,86 %), 20-40 % 
(26,41 %) e 40-60 %. A sua análise permite evidenciar que os declives dominantes são os da 
classe de 10-20 % (declive moderadamente acentuado a acentuado), e 20-40 % (declive muito 
acentuado) e que as classes com menor expressão são as de 3-10 % (moderado), seguidos dos 
das classes de 0-3 % (declive suave), e da classe de 40-60 % (declive muito acentuado). 

 
Figura 4 – Carta de declives 

 

2.1.3. Exposições 

Segundo a análise da carta de exposições, elaborada à escala de 1/10 000, as orientações mais 
representadas são, por ordem decrescente: N (39,41 %), NW (25,26 %), W (13,04 %), SW (7,88 
%), S (6,82 %), NE (6,81 %), SE (0,56 %) e E (0,22 %). 

Analisando os valores das orientações, ressalta que o quadrante mais representado é o de Norte 
(39,41 %) e, o menos representado, o de Este (0.22 %). Por outro lado, os quadrantes virados a 
Norte (N, NE e NW) representam 71,48 %. 
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Figura 5 – Carta de exposições 

 

2.1.4. Hidrografia 

A totalidade das linhas de água existentes na Mata drenam para o rio Cértima, afluente da 
margem esquerda do rio Vouga e, portanto, pertencem à sua Bacia Hidrográfica. 

Na MNB encontra-se a Norte o Vale dos Abetos, e a Sul o Vale do Carregal, que se unem e 
formam o Vale dos Fetos. 

As linhas de água (talvegues), que correspondem às linhas de drenagem, só apresentam algum 
escoamento durante o período mais chuvoso. Estas linhas de água têm assim um regime 
torrencial e, no verão, apresentam-se secas. As margens estão bem revestidas com vegetação 
autóctone, ou de espécies exóticas, conforme o coberto vegetal do percurso das respetivas 
linhas de água. 
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Figura 6 – Carta fisiográfica 

 

2.2. Clima 

No Plano de Ordenamento e Gestão da MNB (AFN, 2009) são referidos os dados climatéricos 
recolhidos na Estação Climatológica no Buçaco, que esteve situada junto da parte mais 
meridional do hotel (altitude: 381 metros; latitude: 40ᴼ 23’  N; longitude: 8ᴼ 22´ W). 

De acordo com a classificação de Thornthwaite-Mather, o clima, nesta região é super-húmido, 
mesotérmico, com défice de água moderado no verão e pequena eficácia térmica na mesma 
época. 

 

 

2.2.1. Precipitação 

A precipitação média anual é de 1525,4 milímetros, com 136,8 dias/ano com precipitação igual 
ou superior a 0,1 milímetros e 53,9 dias/ano com precipitação igual ou superior a 10,0 
milímetros. 

A precipitação máxima mensal é de 225,2 milímetros em dezembro, sendo o mês de janeiro o 
segundo mais chuvoso com 221,5 milímetros. 

O mês mais seco é agosto com 20,4 milímetros de precipitação, seguido de julho com 25,0 
milímetros. 
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2.2.2. Temperatura 

O valor da temperatura média anual é de 14,0ᴼ C, com um máximo de 21,4ᴼ C em agosto e um 
mínimo de 7,6ᴼ C em janeiro, o que se traduz numa amplitude térmica anual de 13,8ᴼ C.  

A média anual das temperaturas máximas é de 18,2ᴼ C, com um máximo de 27,4ᴼ C em agosto 
e um mínimo de 10,3ᴼ C em janeiro. A média anual das temperaturas mínimas é de 9,7ᴼ C, com 
um máximo de 15,5ᴼ C em agosto e um mínimo de 4,8ᴼ C em janeiro. 

A temperatura máxima absoluta foi registada em agosto, e atingiu o valor de 40,4ᴼ C. A 
temperatura mínima absoluta registada foi de -3,1ᴼ C, em fevereiro. 

A frequência da ocorrência anual do número de dias com temperaturas mínimas inferiores a 
0,0ᴼ C é de 3,7, com 2,0 dias em janeiro. A frequência da ocorrência anual, do número de dias 
com temperaturas máximas superiores a 25,0ᴼ C, é de 66,8, com um máximo de 20,5 dias em 
agosto e de zero dias em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 

O valor médio anual da insolação é de 1718,3 horas de Sol, com um máximo de 276,0 em julho 
e um mínimo de 37,9 em janeiro. 

 

2.2.3. Humidade relativa 

O valor médio anual da humidade relativa do ar é de 80,2 %, com um máximo de 88,4 % em 
novembro e um mínimo de 71,0 % em julho. 

 

2.2.4. Vento 

Os ventos dominantes são de Noroeste, logo seguidos dos de Sudeste. 

 

2.2.5. Geada 

A geada ocorre em 20,6 dias/ano, com um máximo de 7,0 dias em janeiro e seguido de dezembro 
com 5,7 dias. 

De maio a outubro, não há registos da ocorrência de dias com geada. 

 

2.3. Geologia e solos 

Tendo por base o Plano de Ordenamento e Gestão da MNB (AFN, 2009, cit. CARRINGTON DA 

COSTA in SANT’ANNA DIONÍSIO et al., 1945), “a Serra do Buçaco faz parte da desmantelada 

dobra hercínica. O mar siluriano deixou enormes depósitos, e as rochas do Silúrico muito 

variadas e fossilíferas. É na vertente noroeste da Serra, a uma altitude de 200 metros, que, de 
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uma falha existente entre estes terrenos e os do Arcaico, brota a reputada água de Luso, 

hiposalina e radioativa”. 

De acordo com referido Plano (AFN, 2009, citando SEQUEIRA e MEDINA, 2004), na região do 

Buçaco ocorre uma grande variedade de rochas e que correspondem aos diferentes períodos da 

sua história geológica. Estão presentes terrenos de idade ordovícica e silúrica. 

Na geologia simplificada do sinclinal do Buçaco, podem considerar-se as seguintes unidades 

geológicas: 

 Complexo Cristalofílico, com idade proterozóica e constituído por xistos; 

 Complexo Xisto-Grauváquico, de idade vendiano-câmbrica, constituído por xistos, 

metagrauvaques, metaquartzovaques e mais raramente metaconglomerados. 

Estes “Complexos” segundo o autor, “são as rochas mais antigas que ocorrem na região”, 

sofreram metamorfismo e daí a colocação do prefixo “meta” na designação das rochas. A 

intercalação de quartzitos, na forma de bancadas, “devido à sua dureza e resistência à 

erosão…deram origem aos relevos mais importantes da região, salientando-se a serra do 

Buçaco”. Entre as litologias mais recentes encontram-se as formações do Cretácico, os “grés do 

Buçaco”, uma rocha resistente, que era usada na confeção de mós para moinhos. 

A serra do Buçaco apresenta quatro aquíferos principais: 

 O ”aquífero termal do Luso”, de circulação profunda; 

 O “aquífero da Fonte de S. João”, que apresenta uma circulação mais superficial; 

 O “aquífero de Penacova”, de circulação intermédia; e, 

 O “aquífero suspenso da Cruz Alta”, de menores dimensões do que os anteriores). 

As formações mais produtivas são os quartzitos do Ordovício. 

Será de realçar a função purificadora da mata em relação à água e a sua, mais do que provável, 

correlação com o aquífero do Luso. Assim, esta é mais uma questão a adicionar à 

multifuncionalidade da MNB, um recurso com a importância e a repercussão económica da 

“Água do Luso”. 

Os solos da MNB são provenientes das alterações dos materiais geológicos ocorrentes, e 

designados por cambissolos húmicos, xistos e quartzitos do Ordovício (moderada influência 

atlântica), distribuídos conforme expresso na figura 7. Caracterizam-se por serem pouco 

profundos, pedregosos, com horizontes A00 e A0 bem marcados e com pH baixo (SANTOS, 

1992). 
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Figura 7 – Carta de solos 

 

2.4. Fauna, flora e habitats 

2.4.1. Fauna 

Ao nível da fauna, foram recentemente inventariadas no âmbito do Projeto BRIGHT, em curso 
na MNB, 36 espécies de mamíferos, tendo sido assinaladas como vulneráveis as seguintes: 

 Morcego-rato-grande (Myotis myotis); 

 Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros); e, 

 Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum). 

De realçar a elevada probabilidade da presença do Morcego-de-ferradura-mediterrânico 
(Rhinolophus euryale), espécie cuja ocorrência não era conhecida na área da MNB, e que está 
classificada em Portugal como Criticamente em perigo (BRIGHT/UA, 2013). 

Ao nível das aves foram contabilizadas mais de 80 espécies, tendo sido identificadas como 
vulneráveis: 

 Notibó-cinzento (Caprimulgus europaeus); 

 Ógea (Falco subbuteo); e, 

 Toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin). 

Foi ainda registada a presença do açor (Accipiter gentilis), espécie igualmente vulnerável 
(BRIGHT, 2014). 
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Quanto aos répteis foram contabilizadas 14 espécies (MATOS, 2007), considerando-se somente 
a víbora-cornuda (Vipera latastei), como vulnerável, muito embora não tenha sido registada 
após o Ciclone Gong, ocorrido em Janeiro de 2013 (BRIGHT/UA, 2013). 

Registaram-se na MNB 10 espécies de anfíbios (MATOS, 2007), tendo sido classificada como 
vulnerável a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), endémica da Península Ibérica. 

Foram levantadas 5 espécies de peixes (MATOS, 2007), uma delas vulnerável: o ruivaco 
(Chondrostoma oligolepis), endémica da Península Ibérica. Mais recentemente (BRIGHT/UA, 
2013), foi detetada a presença de bordalo (Iberocypris alburnoides), espécie que não havia sido 
ainda registada na MNB, igualmente endémica na Península Ibérica e também classificada como 
vulnerável. 

Acrescem ainda 21 espécies de moluscos (BRIGHT/UA, 2013). 

Quanto às espécies cinegéticas, muito embora não seja objetivo considerar na MNB o exercício 
da atividade cinegética: na caça menor, para além do coelho bravo (Oryctolagus cuniculus), com 
uma população reduzida, foi identificada a raposa (Vulpes vulpes), nas aves o melro (Turdus 
merula), o gaio (Garrulus glandarius), a gralha-preta (Corvus corone), o pombo-torcaz (Columba 
palumbus), o tordo (Turdus philomelos), a rola (Streptopelia turtur), e na caça maior o javali (Sus 
scrofa). 

 

2.4.2. Flora 

Existe na MNB uma enorme diversidade florística com cerca de 500 espécies referenciadas 
(PINHO et al., 2007). 

Foram observadas 235 espécies da flora herbácea (PINHO et al., 2007), sendo de relevar como 
climácicas 9 espécies, das quais se distinguem 5 do género Sedum e uma do género Polypodium. 
Quanto às invasoras registam-se a Cortaderia selloana (penacho) e a Tradescasntia fluminensis 
(erva-da-fortuna), e ainda 4 trepadeiras dos géneros: Smilax; Tamus; Hedera; Rubus. 

No que respeita às espécies lenhosas foram registadas 257 espécies (PINHO et al., 2007). As 
espécies lenhosas invasoras são apresentadas noutra secção. Dentro destas espécies 
encontram-se exemplares com porte notável (e/ou raros), tendo sido inventariados na MNB, já 
após a ocorrência do ciclone Gong, 74 exemplares todos georreferenciados. 

Foram ainda evidenciadas quatro formações notáveis, georreferenciadas, constituídas por 
grupos da mesma espécie: 

 Cedro-do-Atlas (Cedrus atlântica); 

 Sequoias (Sequoia sempervirens);  

 Freixo-vermelho (Fraxinus pennsylvanica); e por, 

 Feto-arbóreo-da-Austrália (Dicksonia antarctica). 

Na Mata Nacional do Buçaco estão listadas 268 herborizações (PINHO et al., 2007). 
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2.4.3. Cogumelos silvestres 

Na MNB está identificada a presença de mais de uma centena de espécies de cogumelos. Entre 
os comestíveis destaca-se a presença de Tremella mesentérica, Sparassis crispa, Fistulina 
hepática, Lepista nuda e de Macrolepiota procera. 

 

2.4.4. Flora melífera 

Grande parte das espécies descritas constitui flora melífera. Algumas das espécies mais 
representativas são a esteva (Cistus ladanifer) e outros Cistus, a urze (Erica spp.), a carqueja 
(Genista tridentata), o Thymus sp, o rosmaninho (Lavandula stoechas), mas também o 
medronheiro (Arburtus unedo), os eucaliptos (Eucalyptus sp.), e o azereiro (Prunus lusitanica). 

 

2.4.5. Habitats 

A abordagem aos habitats decorre da consulta ao Plano de Ordenamento e Gestão da Mata 
Nacional do Buçaco (AFN, 2009), o qual teve por base os trabalhos desenvolvidos por PINHO et 
al. (2007), assim como do estudo recente desenvolvido por LOPES (2012). 

A MNB está localizada numa região de fronteira entre os dois grandes bioclimas: o Temperado 
a Norte e o Mediterrânico a Sul. Assim, ocorre na Mata uma sobreposição de espécies 
características de ambos, facto evidenciado na Mata climácica da Cruz Alta, onde ocorrem por 
exemplo o carvalho-alvarinho (Quercus robur), espécie de características atlânticas e o Aderno-
de-folhas-largas (Phillyrea latifolia), espécie com características mediterrânicas. 

São reconhecidos na MNB três habitats naturais constantes da Diretiva Habitats, todos 
localizados na Mata Climácica da Cruz Alta: 

 Louriçais ou loureiros, localizados nas vertentes norte e nordeste da Mata Climácica, 
constituem um subtipo do Habitat prioritário Matagais arborescentes de Laurus 
nobilis (5230); 

 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, localizados 
na encosta norte da Mata Climácica, constituem um subtipo do Habitat prioritário 
Florestas Mediterrânicas Caducifólias (9230); 

 Matos termomediterrânicos pré-deserticos (5330), localizados na encosta oeste e 
noroeste, representam uma grande parte da Mata Climácica e onde existe uma clara 
dominância de adernos (Phillyrea latifolia) de porte arbóreo, muitos dos quais 
notáveis. 

De acordo com PINHO et al, (2007), provavelmente na MNB, antes da intervenção humana, os 
habitats naturais seriam diversos e bem definidos, facto que se tornas evidente com a leitura de 
testemunhos de alguns botânicos que visitaram a Mata: 

- Tournefort em 1689, refere-se a uma única espécie exótica Cupressus lusitanica e evidencia o 
predomínio de 5 espécies arbóreas espontâneas da Flora Portuguesa: o Folhado (Viburnum 
tinus) relíquia da Laurisilva (floresta existente no território antes da última glaciação – Würm) o 
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Plátano-bastardo (Acer pseudoplatanus), o Carvalho-alvarinho (Quercus robur), o Carvalho-
negral (Quercus pyrenaica) e o Carvalho-português (Quercus faginea subsp. broteroi), sendo 
estas características da Fagosilva (floresta que dominou a seguir a última glaciação). 

- Já o testemunho de Hooffmannsegg e Link, refere ainda a presença do Azevinho (Ilex 
aquifolium), e do Medronheiro (Arbutus unedo). 

- SANTOS (1993) refere a floresta natural daquela zona, de que há ainda alguns retalhos – por 
exemplo, próximo da Cruz Alta – é constituída fundamentalmente por Aderno (Phillyrea 
latifolia), Medronheiro (Arbutus unedo), Folhado (Viburnum tinus), Loureiro (Laurus nobilis), 
Torga (Erica arborea), Azevinho (Ilex aquifolium), Pereira brava (Pyrus communis), Zambujeiro 
(Olea europaea var.sylvestris) e Carvalho alvarinho (Quercus robur). 

 

2.5. Pragas, doenças e infestantes 

Na área do Pinhal do Marquês foi identificada a presença do nemátodo da madeira de pinheiro 
(NMP) (Bursaphelenchus xylophilus), tendo sido já objeto de intervenção sanitária. 

Atualmente está a ser desenvolvido o projeto RESIPATH (Responses of European Forests and 
Society to Invasive Pathogens), financiado pela rede europeia ERA-NET BiodivERsa e liderado 
pela Universidade do Algarve, através do qual foram detetadas na MNB extensas contaminações 
por oomicetas do género Phytophtora sp., mostrando alguns sinais de declínio nos carvalhos da 
Mata Climácica. 

Recentemente foram observadas galhas em castanheiros provocadas pela vespa dos 
castanheiros (Dryocosmus kuriphilus). 

No que respeita a infestantes apresenta-se o seguinte quadro: 

 

Tabela 5 – Lista de infestantes 

Espécie Nome comum Intensidade e grau 
de perigosidade 

Controlo prescrito 

Acacia 
dealbata * 

Mimosa, acácia-
dealbata, acácia-
mimosa, bichaneiras 

Muito frequente, 
com impactes 
negativos claros 

Arranque, descasque 
seletivo/sistemático simples, 
descasque seletivo/sistemático 
com pincelagem de glifosato, 
corte com pincelagem de 
glifosato; golpe/perfuração 
com injeção de glifosato 
 

Acacia 
longifolia * 

Acácia-de-espigas, 
acácia-de-folhas-
longas, acácia 

Muito frequente, 
com impactes 
negativos claros 

Acacia 
melanoxylon 
* 

Austrália, acácia-da-
austrália, acácia-
negra-da-austrália, 
acácia-negra, acácia-
austrália 

Muito frequente, 
com impactes 
negativos claros 
(maior incidência 
no Pinhal do 
Marquês) 

Acacia 
retinodes * 

Acácia-virilda, acácia Muito frequente 

Acacia 
verticillata 

 Frequente 
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(cont.) 

Ailanthus 
altissima * 

Espanta-lobos, árvore-
do-céu, ailanto, 
ailanto-da-China, 
árvore-do-paraíso, 
pau-do-céu 

Frequente, com 
impactes 
localizados 

 

Cortaderia 
selloana 

Penachos, erva-das-
pampas, paina, capim-
das-pampas, plumas, 
penacho-branco 

Pouco frequente  

Ocotea 
foetans 

 Frequente  

Pittosporum 
eugenioides 

 Frequente  

Pittosporum 
undulatum * 

Árvore-do-incenso, 
pitósporo, pitósporo-
ondulado, pau-
incenso, incenseiro, 
falsa-árvore-do-
incenso, incenso 

Frequente Arranque, descasque 
seletivo/sistemático simples, 
descasque seletivo/sistemático 
com pincelagem de glifosato, 
corte com pincelagem de 
glifosato; golpe com injeção de 
glifosato 

Prunus 
laurocerasus 

 Frequente Arranque de espécimes jovens, 
descasque seletivo simples 

Robinia 
pseudoacacia 
* 

Robínia, falsa-acácia, 
acácia-da-terra, 
acácia-de-flores-
brancas, acácia- 
bastarda, acácia-
boule, acácia-para-sol 

Frequente, com 
impactes 
localizados 

 

Tradescantia 
fluminensis * 

Erva-da-fortuna, erva-
das-galinhas, 
tradescância 

Muito frequente, 
com impactes 
negativos claros 

Arranque manual (em tapete), 
cobertura com estilha, 
posterior sementeira e 
plantação de Ruscus aculeatus, 
Vinca sp. ou Hedera sp. 
Remoção e transporte dos 
resultantes e deposição em 
pilha (simples, aplicação de 
fitocida, cobertura com 
folhada, cobertura com filme 
plástico ou tela geotêxtil). 

* Espécies classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro. 

A presença de infestantes ocorre sobretudo em áreas perturbadas pelo ciclone Gong e no Pinhal 
do Marquês, onde se verificam intensas manchas de invasão por espécies de Conyza e ainda de 
Phytolacca americana. 

A monitorização e o controlo destas espécies está em curso na MNB, no âmbito do Projeto 

BRIGHT (LIFE10/NAT/PT/075), liderado pela Universidade de Aveiro. 
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2.6. Incêndios florestais, cheias e outros riscos naturais 

A Mata Nacional do Buçaco sofreu, em diversas épocas da história florestal, grandes prejuízos 
devido a temporais (1870/80), condições climáticas adversas, incêndio de grandes proporções 
(1920/30), a um ciclone em 1941, que derrubou 5 400 exemplares de grande porte (VIEIRA, 
2007) e a um similar mais recente, ocorrido a 19 de Janeiro de 2013 (ciclone Gong). 

 

- Incêndios florestais - 

Não há memória recente de incêndios florestais no interior da Mata Nacional do Buçaco (MNB). 
Este é o primeiro apontamento relevante do historial da ocorrência de incêndios da Serra do 
Buçaco. 

Para melhor compreensão da dinâmica dos incêndios na zona envolvente à MNB e no contíguo 
Perímetro Florestal da Serra do Buçaco, analisaram-se os registos de 12 anos (2003 a 2014) de 
incêndios (fonte: Sistema de Gestão e Informação de Incêndios Florestais (SGIF)). 

A área referida no parágrafo anterior insere-se nos concelhos de Mealhada, Penacova e 
Mortágua dos distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu, respetivamente. A Mata do Buçaco pertence, 
na sua totalidade, à freguesia do Luso, na Mealhada, e partilha a sua fronteira ocidental com 
Perímetro Florestal da Serra do Buçaco, na freguesia de Trezói do concelho de Mortágua. O 
Perímetro Florestal, com 912 hectares de dimensão, desenvolve-se ainda pelas freguesias de 
Carvalho e de Sazes de Lorvão do concelho de Penacova. A análise estatística dos 12 anos de 
incêndios incidiu, pois, nas quatro freguesias referidas acima. 

A análise do histórico de incêndios desta região foi complementada com a informação 
cartográfica de áreas ardidas (http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/mapas) da região, 
do período de 1990 a 2013, considerando um raio 12 quilómetros em torno da MNB, que é a 
distância, medida em linha reta, da Mata ao rio Mondego. 

Assim, a avaliação do impacto do fogo neste território teve em consideração o regime de fogo, 
analisando-se (1) o número e a dimensão dos incêndios num horizonte temporal de 12 anos, (2) 
a intensidade previsível dos incêndios atendendo aos modelos de combustível predominantes e 
(3) a recorrência dos incêndios tendo por base a carta de áreas ardidas de grandes incêndios do 
período entre 1990 e 2013. 

 

(1) Como pode ver-se no quadro seguinte nas freguesias do Luso, Trezói, Carvalho e Sazes de 
Lorvão, contabilizaram-se 142 ocorrências de incêndios entre 2003 e 2014. Destas, apenas 20 
correspondem a incêndios florestais (área ardida maior ou igual a 1 hectare) e 122 a fogachos 
(área ardida menor que 1 hectare). A incidência de incêndios neste território é relativamente 
reduzida nos 12 anos considerados. 
  

http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/mapas
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Tabela 6 – Estatística de incêndios no período 2003-2014 nas 4 freguesias focalizadas 

Freguesias Incêndios Fogachos Área Povoamento Área Mato Área Total 

Luso 4 41 7 2 9 

Carvalho 11 58 1490 311 1801 

Trezói 3 8 5 1 6 

Sazes de Lorvão 2 15 2 4 6 

Total 20 122 1504 318 1822 

 

Em 18 dos 20 incêndios a área ardida foi inferior a 10 hectares. Os maiores incêndios ocorridos 
no período dos 12 anos atingiram 910 e 863 hectares e tiveram a sua origem na freguesia de 
Carvalho, no mês de julho dos anos 2005 e 2010, respetivamente. 

As causas destes incêndios foram investigadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e 
apontaram, no caso do incêndio de 2005.07.10, para a ignição por material explosivo 
proveniente do lançamento de foguetes e no incêndio de 2010.07.28, para vandalismo. 

A figura 8 revela que, no cômputo das causas determinadas de incêndios, as ignições como 
resultados de faíscas por descarga, contacto, arco elétrico ou quebra das linhas de transporte 
de energia elétrica, mas também as ignições por atos de vandalismo são as mais comuns.   

 
Figura 8 – Causas investigadas pela GNR nos 20 incêndios (4 freguesias; 2003-2014) 

 

Se se considerar o universo de 115 ocorrências (incluindo incêndios e fogachos) investigadas, o 
vandalismo assume-se como a causa preponderante nesta região. As queimadas resultantes de 
limpezas de solo florestal e agrícola, logo seguida das ignições por faísca das linhas elétricas são 
as causas mais comuns (figura 9). 
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Figura 9 – Causas investigadas pela GNR nas 115 ocorrências (4 freguesias; 2003-2014) 

 

Os gráficos seguintes expõem a dispersão temporal (mês e hora do dia) dos 20 incêndios 
ocorridos nos 12 anos (2003-2014): 

- o mês de julho foi aquele com mais incêndios; e o período do dia entre as 15 e 16 horas foi o 
que teve mais ignições. 

 

 
Figura 10 – Análise temporal de 20 incêndios – período 2003-2014 

 

Se atentarmos no universo das 230 ocorrências (incluindo fogachos, incêndios florestais, 
queimadas, incêndios agrícolas e reacendimentos) pode confirmar-se a conclusão evidenciada 
para o universo dos 20 incêndios (figura 11). O mês de julho é efetivamente aquele com mais 
incêndios e o período do dia entre as 15 e 16 horas é também o que tem mais ignições. 
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Figura 11 – Análise temporal de 230 ocorrências – período 2003-2014 

 

No Perímetro Florestal da Serra do Bussaco, nos 12 anos considerados, foram registados 10 
fogachos e apenas 1 incêndio com 1 hectare, em mato. 

 

Tabela 7 – Estatística de incêndios no período 2003-2014 no Perímetro Florestal da Serra do Bussaco 

Freguesias Incêndios Fogachos Área Povoamento Área Mato Área Total 

Carvalho 1 7 1 1,00 2,00 

Sazes do Lorvão 0 3 0 0,02 0,02 

Total 1 10 1 1,02 2,02 

 

(2) Na análise do regime de fogo importa perceber qual a intensidade dos fogos que eclodem 
no território. A análise estatística esconde muitas vezes aspetos da maior importância que os 
números não mostram. Daí a importância de perceber as particularidades que se relacionam 
com a intensidade do fogo. 

O modelo de combustível predominante e que caracteriza a Mata do Buçaco consiste em 
“Folhada em bosque denso de coníferas ou folhosas (sem mato). A folhada forma uma capa 
compacta ao estar formada de agulhas pequenas (5 cm ou menos) ou por folhas planas não 
muito grandes. Os fogos são de fraca intensidade (itálico nosso), com chamas curtas e que 
avançam lentamente. Apenas condições meteorológicas desfavoráveis (temperaturas altas, 
humidade relativa baixa e ventos fortes) podem tornar este modelo perigoso.” (2007 Carta de 
modelos de combustível, PMDFCI da Mealhada). 

Apesar da aparentemente baixa suscetibilidade da vegetação da MNB ao fogo, não podem ser 
escamoteadas as condições meteorológicas desfavoráveis referidas atrás, com maioria de razão 
quando se considera que as formações arbóreas com mais expressão na região envolvente à 
Mata do Buçaco são fundamentalmente dominadas por eucaliptais com moderada a alta carga 
combustível e em continuidade, que origina comportamentos extremos de fogo em situações 
meteorológicas particulares. 
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A Carta dos Modelos dos Combustíveis Florestais do Concelho da Mealhada indica que o modelo 
de combustível predominante no Concelho é o Modelo 91 (39,2%), seguindo-se em termos de 
representatividade os Modelos 12 e 33 com respetivamente 17,1% e 25,3% da área. A 
predominância destes modelos no território, acrescida dos fenómenos de abandono de áreas 
agrícolas e de monocultura de eucalipto, faz aumentar a possibilidade do desaparecimento de 
zonas de descontinuidade horizontal de combustível e potencia de a ocorrência de incêndios de 
elevada velocidade de propagação e intensidade. 

O fogo provoca impactos extremamente diferenciados em função da sua intensidade, da época 
em que ocorre e das espécies vegetais em presença. Tal como já anteriormente referido, a 
formação mais representativa deste território (o eucalipto) é propícia ao desenvolvimento de 
situações extremas de fogo, de muito alta intensidade. Atendendo a este facto interessa 
desenvolver soluções para impedir incêndios de elevada intensidade ou de grande dimensão. 

 

(3) A análise espacial das áreas ardidas é fundamental para se perceber qual a tipologia de 
propagação. 

Observando, na figura 13, a forma e a direção de propagação dos incêndios podemos concluir 
que, de um modo geral, estes assumem uma tipologia de propagação “incêndios de vento”, cujo 
desenvolvimento é fundamentalmente definido pelo efeito dos ventos dominantes. Os ventos 
do quadrante NE parecem ser os que mais influência têm nos incêndios. É perfeitamente 
percetível o formato oblongo, com progressão NE de, pelo menos, 6 grandes incêndios que se 
desenvolveram em redor da Mata. Esta conclusão permitirá priorizar as ações que serão 
preconizadas, em termos de localização e dimensionamento dos locais estratégicos de 
intervenção. 

Convém enfatizar que, mesmo não havendo memória de incêndios que tivessem atingido a MNB 
em anos recentes, podem identificar-se zonas vulneráveis a norte, a este e a sudoeste, dada a 
continuidade de combustível (sobretudo povoamentos de eucalipto) que existe com o interior 
da Mata. 

A zona Norte de cariz rústico agro-florestal apresenta atualmente continuidade de formações 
arbustivas e arbóreas (eucalipto), portanto maior carga e continuidade de combustível, e menor 
fragmentação/compartimentação do território com as tradicionais culturas agrícolas, que 
poderiam constituir (e constituíram no passado) a principal barreira à propagação de grandes 
incêndios florestais. Esta zona é a que terá maior perigosidade.  

A zona Este, tendo alguma interface com o consolidado urbano, apresenta também 
contiguidade imediata com o Perímetro Florestal da Serra do Buçaco onde predominam os 

                                                           
1 Modelo 9 - Folhada em bosque denso de coníferas ou folhosas, que se diferencia do modelo 8, por formar 

uma camada pouco compacta e arejada. É formada por agulhas largas como no caso do Pinus pinaster, ou 
por folhas grandes e frisadas como as do Quercus pyrenaica, Castanea sativa, outras. Os fogos são mais 
rápidos e com chamas mais compridas do que as do modelo 8.  

 
2 Modelo 1 - Pasto fino, seco e baixo, com altura abaixo do joelho, que cobre completamente o solo. Os 

matos ou as árvores cobrem menos de 1/3 da superfície. Os incêndios propagam-se com grande velocidade 
pelo pasto fino. As pastagens com espécies anuais são exemplos típicos.  

 
3 Modelo 3 - Pasto contínuo, espesso e (>= 1m) 1/3 ou mais do pasto deverá estar seco. Os incêndios são 

mais rápidos e de maior intensidade.  
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cedros do Bussaco com muito material morto de grandes dimensões e se desenvolvem 
livremente as acácias mimosas. Esta zona apresenta vulnerabilidade em resultado da 
acumulação de combustível, porém situa-se numa encosta menos exposta aos ventos 
dominantes. 

A zona Sudoeste corresponde a uma encosta com declives muito acentuados, revestida de 
vegetação, onde predomina o contínuo de eucalipto, mas também elevada taxa de infestação 
com acácia mimosa. A perigosidade é elevada nesta zona. 

 

 

Figura 12 – Cartografia de áreas ardidas (1990-2013) 

 

De acordo com a tipologia de propagação dos grandes incêndios, arrastados pelo vento NE, 
aparentemente a zona mais exposta ao risco será a zona Norte da Mata. Podemos aí identificar, 
mas também a sudoeste da Mata, algumas situações de propagação livre do fogo sem que haja 
possibilidade para o combate direto. Estas situações estão relacionadas com as dificuldades de 
acessibilidade e com a continuidade de combustível ao nível das copas. Estas características 
serão tidas em linha de conta na definição das intervenções estratégicas, que privilegiarão o 
potencial de supressão passiva nos limites exteriores da Mata, de forma a impedir ao máximo a 
entrada de incêndios provenientes das suas imediações. 

No caso de incêndios se aproximarem da MNB é provável que o combate se faça ao longo de 
caminhos e estradas com os métodos hidráulicos tradicionais. Porém não será de negligenciar o 
recurso a métodos indiretos de combate pela utilização de fogo, nomeadamente de fogos 
táticos descendentes. Preventivamente deverá ser equacionada a gestão de combustíveis na 
envolvente da mata, não devendo ser negligenciada a ferramenta “fogo prescrito”, mas também 
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a redução do material combustível morto de grandes dimensões existente no interior da mata, 
consequência do natural envelhecimento dos espécimes florestais (muitos deles com mais de 
300 anos de idade), visando promover um desafogo que permita a renovação saudável da 
própria Mata.  

Paralelamente deverão ser encetados esforços no sentido de sensibilizar as estruturas de 
combate para a importância do património em questão, promovendo ações de simulação de 
combate direto com meios hidráulicos tradicionais e indireto com ferramentas manuais. 

- Grau de recorrência - 

Pode constatar-se pela observação da Figura 12 que a recorrência de incêndios é relativamente 
baixa na globalidade do território. Não é visível a sobreposição de áreas ardidas na zona mais 
próxima da MNB no período considerado, o que evidencia um ciclo de fogo superior 23 anos 
nesta região. 

 

- Ciclones - 

A 19 de Janeiro de 2013 a MNB foi atingida por um fenómeno climatérico adverso caracterizado 
por ventos muito intensos com períodos de chuva forte, designado por ciclone Gong. Foram 
registados elevados danos no património arbóreo. De acordo com os dados do Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, na região de Coimbra as rajadas de vento atingiram os 102,6 
quilómetros por hora (às 13h00). Este fenómeno é comparável ao ciclone ocorrido 72 anos 
antes, a 15 de fevereiro de 1941, em que a velocidade do vento atingiu os 133 quilómetros por 
hora. Em ambos os casos foram especialmente atingidas as árvores mais idosas e com sistema 
radicular mais superficial (cedros, ciprestes, pinheiro-bravo e acácias). Tal como há 72 anos 
atrás, a recuperação do património arbóreo demorará várias décadas, com perdas irreversíveis 
ao nível das árvores notáveis. 

De acordo com um levantamento realizado pela FMB e Universidade de Aveiro, constatou-se 
após o ciclone Gong a maioria das árvores derrubadas na MNB foram Cupressus lusitanica de 
grande porte, na sua grande maioria plantado pelos frades carmelitas, havendo também outras 
espécies tais como: Acacia melanoxylon, Sequoia sempervirens, Acacia dealbata, Thuja plicata, 
Cedrus atlantica, Abies alba, Picea abies, Pseudotsuga menziezii, Tsuga canadensis, Pinus 
roxburghii, Pinus pinaster, Pinus pinea, Ginkgo biloba, Quercus robur, Phillyrea latifolia, Arbutus 
unedo, Ilex aquifolium, Laurus nobilis (com portes arbóreos).  

A queda das árvores acima mencionadas ocorreu de duas formas distintas: fratura do tronco e 
queda integral da árvore pela raiz. 

Por outro lado, houve também a registar muitos exemplares arbóreos que tombaram e/ou 
fraturaram pelo tronco, copa ou ramos na sequência da queda de árvores de grande porte que 
lhes estavam adjacentes como por exemplo: Araucaria angustifolia, Sequoia sempervirens, 
Pseudotsuga menziezii, Cupressus lusitanica, etc. Presume-se que muitas destas árvores, 
acabarão por entrar em estado decrépito uma vez que a fração fotossintética da copa e ramos 
laterais está drasticamente reduzida e em alguns casos, totalmente ausente.  

Relativamente ao estrato arbustivo, as consequências nefastas do ciclone prendem-se 
essencialmente com os danos “colaterais” causados pela queda de árvores que em muitos casos 
provocaram fraturas de troncos e ramos de diversas espécies, tais como: Ilex aquifolium, 
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Arbutus unedo, Viburnum tinus, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Prunus lusitanica, Prunus 
laurocerasus.  

No estrato herbáceo, bem como nas comunidades de briófitos e líquenes, os danos a assinalar 
no período pós-ciclone não são significativos, e prendem-se essencialmente com a sobreposição 
roncos, copas e ramos sobre o coberto vegetal, o que faz parte integrante dos sistemas 
ecológicos florestais. No entanto, a abertura de clareiras, em alguns locais, provocada pela 
queda de diversos exemplares arbóreos, poderá influenciar a cobertura dos estratos arbustivos, 
subarbustivo e herbáceo devido a alteração nos padrões de exposição solar, competição com 
outras espécies, proliferação de invasoras, etc. Esta situação em particular merece uma especial 
atenção e priorização de intervenções no sentido de evitar alterações significativas nas 
comunidades fitossociológicas da MNB que possam vir a comprometer o equilíbrio dos habitats 
naturais existentes e do valor cénico paisagístico que caracteriza a MNB. 

O Arboreto e o Pinhal do Marquês foram as áreas mais atingidas. 
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3. Regimes legais específicos 

3.1. Restrições de utilidade pública 

As condicionantes às intervenções possíveis na gestão florestal da Mata Nacional do Buçaco, 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública, são as identificadas no quadro 
seguinte: 

Tabela 8 – Restrições de utilidade pública 

 Sim Não Superfície (ha 
e %) 

Descrição das condicionantes 

Regime florestal X  105,1 ha; 
100% 

Decreto de 24 de dezembro de 1901, que aprova 
a organização dos serviços agrícolas e dos quadros 
do pessoal técnico dos mesmos serviços. 
Decreto de 24 de dezembro de 1903, que 
estabelece o regulamento para a execução do 
regime florestal. 

RAN  X   

REN X  105,1 ha; 
100% 

Decreto-lei n.º 93/90, de 19 de março 

RN 2000  X  Diretiva do Conselho n.º 92/43, de 21 de maio, 
relativa à preservação dos habitats naturais, da 
fauna e da flora selvagem. 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, 
de 5 de julho. 

Outras áreas 
condicionadas 

X    Perímetro de Proteção das Captações de 
Águas Subterrâneas (zona intermédia e 
alargada) 

 Perímetro de Proteção de Águas Minerais 
Naturais (Água do Luso) (zona intermédia e 
alarga 

Linhas de alta 
tensão, antenas 

 X   

Oleodutos, 
gasodutos 

 X   

Marcos 
geodésicos 

 X   

Sítios 
arqueológicos 

 X   

Outros X  105,1 ha; 
100% 

 Imóvel de Interesse Público - Palace Hotel do 
Buçaco e mata envolvente, incluindo as 
capelas, ermidas, Cruz Alta e tudo o que nela 
se contém de interesse histórico e artístico, 
em conjunto com o Convento de Santa Cruz do 
Buçaco 

 

3.2. Instrumentos de planeamento florestal 

3.2.1. Regime florestal 

A Mata Nacional do Buçaco está submetida ao Regime Florestal Total. 
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O Regime Florestal Total tende a subordinar o modo de ser da floresta ao interesse geral, isto é, 
aos fins de utilidade nacional que constituem a causa primária da sua existência ou criação 
(GERMANO, 2000). 

 

3.2.2. Plano Regional de Ordenamento Florestal 

A Mata Nacional do Buçaco está inserida no Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) 
do Centro Litoral (PROF CL), publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de julho 
(D. da R. n.º 140 – Série I). 

O concelho da Mealhada, onde se localiza a MNB, está inserido na Sub-Região Homogénea (SRH) 
de Entre Vouga e Mondego. 

 
Figura 13 – Carta do PROF Centro Litoral (parte Norte) 

 

3.2.3. Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) da Mealhada considera a 
proteção da MNB como uma área que se reveste de particular e especial interesse dentro do 
património concelhio. Procedeu-se à análise do PMDFCI da Mealhada, tendo sido enquadradas 
as disposições dos PMDFCI de Mortágua e Penacova para as áreas limítrofes, contíguas à MNB. 
As ações previstas no PMDFCI da Mealhada são apresentadas resumidamente a seguir. 

O PMDFCI é um instrumento de planeamento à escala municipal que se materializa na 
transcrição e adaptação das obrigações legais no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, nomeadamente pela priorização e aplicação no espaço e no tempo 
das ações previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
17/2009 de 14 de janeiro. As medidas normalmente planeadas contemplam sobretudo ações de 
notório interesse e impacto público de proteção civil, nomeadamente a limpeza de áreas 



30 de 62 

 

contíguas às redes viária, ferroviária, de transporte de energia, de pontos de água, de 
aglomerados, zonas industriais, habitações e outras infraestruturas. 

A MNB insere-se numa zona de classe de perigosidade alta e muito alta e com elevado índice de 
vulnerabilidade, atentando na cartografia de risco de incêndio do PMDFCI da Mealhada. Esta 
conjugação de fatores conduz à classificação de toda a área da MNB em zona de muito alto risco 
de incêndio florestal.  

O Mapa de Perigosidade, parte integrante do Modelo de Risco de Incêndio Florestal, apresenta 
o potencial da ocorrência do “evento” incêndio florestal num território e é resultado da 
combinação da probabilidade do acontecimento e da suscetibilidade desse território. É assim 
evidente que dos locais do Concelho da Mealhada com maior índice de perigosidade e como tal, 
os mais indicados para a realização urgente de ações de prevenção são as zonas orientais das 
freguesias de Luso e Vacariça (correspondendo estas áreas à Serra do Buçaco). 

O Mapa de Risco de Incêndio Florestal, como foi referido acima, resulta da combinação das 
componentes do mapa de perigosidade com as componentes do dano potencial 
(vulnerabilidade e valor) para indicar qual o potencial de perda em face do fenómeno. 

A análise ao mapa de risco de incêndio evidencia que dos locais do Concelho da Mealhada com 
maior índice, as zonas orientais das freguesias de Luso e Vacariça (correspondendo estas áreas 
à Serra do Buçaco) assumem grande preocupação. Para além destas zonas, as imediações dos 
aglomerados populacionais e industriais, também apresentam risco de incêndio alto ou muito 
alto. 

O Mapa de Prioridades de defesa tem como objetivo identificar os elementos que interessa 
proteger, ou seja aqueles que são considerados como prioritários em termos de defesa. Foram 
considerados, pela autarquia, como necessitando de defesa prioritária, os aglomerados 
populacionais, os polígonos industriais e a envolvente do património natural/cultural do “Palace 
do Buçaco”. 

Apesar da evidente constatação do elevado risco existente (sobretudo pelo valor intrínseco da 
MNB) a rede de faixas secundárias de gestão de combustível planeada no PMDFCI da Mealhada 
não considera a execução de faixas secundárias de GC na Mata nem na sua envolvente. Os 
PMDFCI de Mortágua e Penacova também não propõem medidas de gestão de combustíveis 
para a área envolvente à MNB em cada um dos Concelhos. As medidas de DFCI apontadas para 
a MNB são pouco específicas nos PMDFCI, pelo que importa pugnar pelo seu planeamento 
atempado em sede de Plano Específico de Intervenção Florestal/PlanoDFCI (PEIF/PDFCI). 

A nível da rede de vigilância e deteção de incêndios é recomendada, no PMDFCI da Mealhada, a 
inclusão de um LEE na Serra do Buçaco em ponto estratégico (por exemplo na Cruz Alta) aliada 
a vigilância móvel na parte mais plana do concelho, onde se poderão marcar vários percursos 
nas zonas florestais e “peri-florestais” a serem percorridos a pé ou de bicicleta. 

De forma a aumentar as possibilidades de implementação das ações que deverão ser propostas 
no PEIF/PDFCI para salvaguarda do inegável património cultural e ecológico, propõe-se 
considerar a integração das mesmas na próxima revisão dos PMDFCI, de forma a contribuir para 
a congregação e racionalização de esforços. A sua integração nos PMDFCI poderá facilitar 
intervenções diretas em substituição ou ausência de proprietários, quando tal se afigure 
necessário, nomeadamente em pontos críticos que podem por em causa a eficácia de 
intervenções ou da estratégia de defesa. 
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3.2.4. Zona de Intervenção Florestal 

A Mata Nacional do Buçaco não integra, nem prevê a sua integração em Zona de Intervenção 
Florestal (ZIF). 

 

3.3. Instrumentos de gestão territorial 

3.3.1. Plano Diretor Municipal 

A área de intervenção do Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional do Buçaco está abrangida 

pelas regras de uso e ocupação do solo definidas no Plano Diretor Municipal (PDM) da Mealhada 

– 1.ª Revisão do PDM da Mealhada aprovada pela Assembleia Municipal da Mealhada em 10 de 

abril de 2015 e publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 76, de 20 de abril de 2015, aviso 

n.º 4234/2015. 

 

Figura 14 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Mealhada – Qualificação e Classificação 

do Solo 

O PDM da Mealhada integra esta área na categoria de Espaço Florestal de Conservação, da 

classe de Solo Rural. O estatuto de uso e ocupação do solo e o regime de edificabilidade estão 

definidos no artigo 21.º do Regulamento do PDM da Mealhada: 
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“1 - Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública e outras condicionantes previstas na lei e no presente regulamento, são permitidas as 

seguintes ocupações e utilizações:  

a) Arborização e rearborização, de espécies de árvores florestais e modelos de silvicultura;  

b) Empreendimentos Turísticos Isolados, nomeadamente, estabelecimentos hoteleiros do 

tipo hotéis e pousadas, empreendimentos de turismo no espaço rural e empreendimentos de 

turismo de habitação;  

c) Equipamentos de Utilização Coletiva;  

d) Instalações de comércio e serviços e outras Infraestruturas complementares às atividades 

de gestão florestal e recreio e lazer.  

2 – As novas edificações deverão respeitar o índice médio de ocupação do solo e o índice médio 

de implantação do solo existente na Mata Nacional do Bussaco.  

3 – Excecionalmente, admite-se exceder os parâmetros urbanísticos identificados no número 

anterior, desde que reconhecido o interesse municipal por deliberação da Assembleia 

Municipal.” 

As intervenções a realizar nesta área deverão ainda respeitar as Condições Gerais de Uso e 

Ocupação definidas para a classe de Solo Rural (artigo 11.º do Regulamento do PDM da 

Mealhada): 

“a) Salvaguardar o correto enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental, no meio 

em que se inserem;  

b) Garantia de acesso viário e ligação às redes de abastecimento de água, drenagem de 

águas residuais e abastecimento de energia elétrica, realizada a cargo dos interessados;  

c) Dotação de áreas de estacionamento;  

d) Salvaguarda das disposições legais relativas ao Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios;  

e) Prévia autorização da entidade competente decorrente da proteção ao sobreiro e à 

azinheira, inseridos em povoamentos ou isolados, e da proteção ao azevinho espontâneo;  

f) O restabelecimento dos sistemas de transporte e distribuição de água para rega que, 

eventualmente, forem interrompidos devido a qualquer tipo de intervenção deve ser, 

obrigatoriamente, feito de acordo com as orientações técnicas da entidade que superintende 

a gestão da área regada”. 
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Figura 15 – Síntese das Plantas de Condicionantes de Ordenamento do PDM da Mealhada 

 
 

3.4. Outros ónus relevantes para a gestão 

A gestão da MNB foi objeto de um contrato de concessão por período de 30 anos renováveis à 

Fundação Mata do Buçaco, nos termos do disposto n/o Decreto-lei n.º 120/2009, de 19 de maio, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 58/2014, de 15 de abril. 

A constituição da Fundação ocorreu a 23 de outubro de 2009 (Portal da Justiça). 
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4. Caracterização dos recursos 

4.1. Infraestruturas florestais 

4.1.1.  Rede viária florestal (RVF) 

A Mata Nacional do Buçaco tem 4 portas de entrada com acesso, por estrada, a viaturas 
motorizadas: 

 A Porta da Cruz Alta, na zona mais alta da Mata, com acesso por estrada municipal de 
Penacova e Mealhada; 

 A Porta da Rainha na Estrada Nacional 234-4, na fronteira Nordeste da Mata; 

 A Porta do Serpa acessível pela Rua de Balancho; 

 A Porta das Ameias que dá acesso à Estrada Nacional 235 na parte mais ocidental da 
Mata. 

Existem ainda outras portas mas com acesso condicionado. É o caso da Porta de Sula, no limite 
Este da Mata. No exterior desta porta estende-se um amplo terreiro, junto ao qual se situa o 
monumento evocativo da batalha do Buçaco. O caminho que lhe dá acesso é florestal transitável 
apenas a viaturas todo-terreno. As Portas de Coimbra, fundadas em 1630, eram a entrada 
principal. Atualmente esta porta dá acesso a um imponente miradouro.  

Como se pode ver na figura 16 a MNB é atravessada, para além das estradas e caminhos 
principais já referidos por um rendilhado de caminhos secundários e trilhos. 

 

 
Figura 16 – Rede Viária Florestal  
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A densidade da rede viária total é de 20,99 quilómetros. Por acesso motorizado estão 

transitáveis 9,57 quilómetros, existindo ainda caminhos pedonais com uma extensão de 11,40 

quilómetros. 

Quanto ao estado de conservação e de transitabilidade da rede viária encontram-se 20,3% em 

bom estado; 45,31% em estado razoável e 34,38% em mau estado. 

 

4.1.2.  Armazéns e outros edifícios associados à gestão 

De acordo com o anexo ao Decreto-lei n.º 120/2009 de 19 de maio, alterado pelo Decreto-lei 

n.º 58/2014, de 15 de abril, a Fundação Mata do Buçaco possui sob sua administração e de apoio 

à gestão florestal as seguintes edificações: 

 A casa dos empregados (Pousada Grande); 

 A sede da antiga administração; 

 O chalet de Santa Teresa; 

 Um armazém de materiais; 

 Um armazém de sementes; 

 Uma casa da carpintaria; 

 Nove casas de guardas florestais; 

 Uma casa do boieiro; 

 Abegoarias; 

 Um armazém de secagem de madeiras; 

 Um armazém de materiais; 

 Um barracão (Vale dos Fetos); 

 Um viveiro florestal, estufas e respetivos anexos. 

No viveiro são replicadas muitas das espécies que ocupam a Mata Nacional do Buçaco. 

 

4.1.3. Infraestruturas de DFCI 

A gestão dos combustíveis é realizada através de faixas e de parcelas, situadas em locais 
estratégicos, onde se procede à modificação e à remoção total ou parcial da biomassa presente. 
As faixas de gestão de combustível constituem redes primárias, secundárias e terciárias, tendo 
em consideração as funções que podem desempenhar, designadamente: 

 Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e 
facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

 Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva 
vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e 
povoamentos florestais de valor especial; 

 Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 
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- Rede primária 

As redes primárias de faixas de gestão de combustível são definidas nos Planos Distritais de 
Defesa da Floresta contra Incêndios (PDDFCI). A MNB e área envolvente situa-se, como se disse 
atrás, numa zona abrangida por 3 Distritos.  

 

 

Figura 17 – Traçado da rede primária no Distrito de Coimbra (Serra do Buçaco) 

 

Para perceber a dinâmica da compartimentação impressa no território visando a diminuição da 
superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de 
combate ao fogo, foram consultados os PDDFCI de Aveiro, Viseu e Coimbra. A figura 17 ilustra o 
traçado da rede primária na região definida. Apenas para o Perímetro Florestal da Serra do 
Buçaco foi delineada rede primária (RP). 

A opção do PDDFCI foi estabelecer o traçado da RP ao longo de toda a cumeada da Serra do 
Buçaco criando uma barreira à progressão de eventuais incêndios que atinjam a cumeada e 
evitando, ou dificultando (pela oportunidade criada para as forças de combate) a transposição 
do fogo para a outra encosta. A faixa com largura de, no mínimo, 125 metros deverá ser servida 
por caminho florestal e pontos de água a espaços regulares. 

Esta faixa não foi ainda executada na sua totalidade, muito embora existam já alguns troços com 
gestão de combustíveis. 

- Rede secundária 

As redes secundárias de faixas de gestão de combustível estão definidas nos Planos Municipais 
DFCI, no âmbito da proteção civil de populações e infraestruturas. Apesar do elevado risco de 
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incêndio existente (sobretudo pelo valor intrínseco da MNB), a rede de faixas secundárias de 
gestão de combustível planeada no PMDFCI da Mealhada não considera a execução de faixas 
secundárias de GC na Mata nem na sua envolvente. Os PMDFCI de Mortágua e Penacova não 
propõem também medidas de gestão de combustíveis para a área envolvente à MNB em cada 
um dos Concelhos. 

O PEIF/PDFCI deve considerar a gestão integrada do fogo. Ao nível da gestão de combustível 
deve contemplar diferentes opções, que incluam: os tratamentos em mosaicos de parcelas de 
gestão de combustível em locais estratégicos que evitam a abertura dos incêndios impedindo 
que se tornem grandes incêndios; ou outras ações de silvicultura que englobam o conjunto de 
medidas que valorizam os povoamentos florestais, gerindo matos e outras formações 
espontâneas, trabalhando ao nível da composição específica e do arranjo estrutural, com os 
objetivos de diminuir o perigo de incêndio e de garantir a máxima resistência da vegetação à 
passagem do fogo. Estas medidas devem ser explicitadas no PEIF/PDFCI, garantindo a 
descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis florestais e a alternância de parcelas com 
distinta inflamabilidade e combustibilidade. 

- Rede de pontos de água 

A Zona envolvente à MNB está servida por 14 pontos de água (PA) de 2.ª ordem, todos 
operacionais. A Freguesia do Luso, na Mealhada, tem 9 pontos de água; na freguesia de Trezói, 
em Mortágua, existem 4 PA; e a freguesia de Carvalho, no concelho de Coimbra, contabiliza 1 
ponto de água. 

- Rede de vigilância e deteção de incêndios 

No âmbito da rede de vigilância e deteção de incêndios é recomendada, no PMDFCI da 
Mealhada, a inclusão de um local estratégico de estacionamento (LEE) na Serra do Bussaco em 
ponto estratégico (por exemplo na Cruz Alta), ficando associado à vigilância móvel na parte mais 
plana do concelho, onde se poderão marcar vários percursos nas zonas florestais e “peri-
florestais” a serem percorridos a pé ou de bicicleta. 

 

4.1.4. Infraestruturas de apoio à gestão cinegética 

Na MNB são inexistentes infraestruturas de apoio à gestão cinegética. Esta atividade não está 

prevista ocorrer na Mata por incompatibilidade com os demais objetos de utilização deste 

espaço. 

 

4.1.5. Infraestruturas de apoio à silvopastorícia 

Na MNB são inexistentes infraestruturas de apoio à silvopastorícia. Esta atividade não está 
prevista ocorrer na Mata por incompatibilidade com os demais objetos de utilização deste 
espaço. 
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4.1.6. Infraestruturas de apoio ao recreio e turismo 

A Fundação Mata do Buçaco tem sob a sua concessão, nos termos do disposto no Decreto-lei 
n.º 120/2009 de 19 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2014, de 15 de abril, uma unidade 
hoteleira de cinco estrelas, o Palace Hotel, cavalariças, espaços ajardinados e de merendas, e 
um campo de ténis. 

Para além da unidade hoteleira, a MNB dispõe das casas de guardas florestais em adaptação 
para turismo rural. 

No plano cultural e religioso, a MNB alberga um convento, o Convento de Santa Cruz, vinte e 
cinco capelas e oito ermidas. Acrescem a estas edificações seis Portas, seis fontes, a Cruz Alta e 
a Cruz Vopeliares. 

 
Figura 18 – Carta de valores culturais 

No espaço da MNB foram estabelecidos percursos para os visitantes, seja por acesso pedonal 
ou viário. 

Os parques de merendas ou áreas de piquenique estão equipados com algum mobiliário urbano 
como mesas, bancos e recipientes para resíduos. 

Esta tipologia de equipamentos tem de cumprir as medidas de defesa da floresta contra 
incêndios dos “equipamentos florestais de recreio inseridos no espaço rural”, impostas pela 
Portaria n.º 1140/2006, de 25 de outubro. 

Caberá à Fundação Mata do Buçaco, vir a pôr em prática aquelas medidas de salvaguarda dum 
espaço de elevado valor patrimonial. 
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4.2. Caracterização socioeconómica da propriedade 

Atualmente, a função de enquadramento paisagístico, recreio e turismo (vídeo) constitui a 
principal fonte de receita da Mata Nacional do Buçaco. 

 

4.2.1. Função de produção 

A função de produção de material lenhoso na MNB está associada ao aproveitamento da 
biomassa decorrente da mortalidade, de cortes sanitários e de outros relacionados com 
intervenções de segurança aos visitantes. 

Nesta função estão englobados ainda a produção de recursos florestais não lenhosos, em 
particular, os cogumelos silvestres e os produtos melíferos. 

A MNB tem por objetivo promover e impulsionar a gestão florestal sustentável e manter a 
respetiva certificação. 

 

4.2.2. Função de proteção 

A estratégia defendida neste plano passa por fomentar a contribuição dos espaços florestais 
para a manutenção das geocenoses e das infraestruturas antrópicas – com as subfunções de 
proteção da rede hidrográfica; proteção contra a erosão eólica; proteção contra a erosão 
hídrica e cheias; proteção microclimática; proteção ambiental. 

 

4.2.3.Função de conservação 

Na MNB a aposta insere-se na contribuição dos espaços florestais para a manutenção das 
diversidades biológica, genética e de geomonumentos – com as subfunções de conservação de 
habitats classificados; conservação de espécies da flora e da fauna, em particular da protegida; 
conservação de geomonumentos; conservação dos recursos genéticos. 

 

4.2.4.Função de pastorícia, caça e pesca 

Não está prevista neste plano o desenvolvimento na MNB das funções de pastorícia, caça e 
pesca. 

 

4.2.5.Função de enquadramento paisagístico e recreio 

A MNB Inclui um arboreto, áreas naturais, jardins e o Pinhal do Marquês. 

https://www.youtube.com/watch?v=O6LpPSUjt5I
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O arboreto começou a ser plantado há mais de três séculos e meio e, ao fim deste período, 
apresenta uma grande riqueza biológica, com exemplares de espécies da flora com porte 
notável, tendo sofrido de um certo ostracismo. Este também se reflete no património edificado, 
em particular na degradação em que atualmente se encontra a maioria das ermidas e capelas, 
e que ocorreu, sobretudo, durante o último século e meio. 

Segundo GOMES (2005), formou-se, assim, “…um dos mais vastos e originais conjuntos 
arquitectónicos desde sempre erguidos pela ordem monástica dos Carmelitas Descalços…mas, 
de todos eles, o Buçaco é aquele que apresenta maior valor arquitectónico. Os antigos edifícios 
do Buçaco são uma obra única em todo o mundo”. 

 

4.2.6. Evolução histórica da gestão 

No século XVII, a serra do Buçaco era já construída por “densas matas povoadas de bastas  
árvores», «vales retalhados de claras águas”, e “montes coroados de aprazíveis e dilatadas 
vistas” (AFN, 2009). Assim, a gestão das matas foi inicialmente desenvolvida pelos Monges. 

A Mata sofreu, durante algumas dezenas de anos, de algum abandono e esquecimento após a 
extinção das ordens religiosas masculinas em 1834 e a nacionalização dos respetivos bens.  Foi-
lhe aumentada à área mais 15 hectares, ficando com os 105 hectares que apresenta atualmente. 
Em 1887 é continuada a florestação, com o envolvimento de recursos humanos e investimentos 
financeiros de algum significado. Passou novamente por um período de alguma falta de 
investimento ao nível da gestão florestal a partir dos anos 40 do século passado. Porém, mantém 
a riqueza biológica do espaço, confirmada pelos resultados dos últimos levantamentos 
efetuados. 

Esta área tem o estatuto de Mata Nacional. 

Dada a importância de todo o património cultural  edificado presente na Mata Nacional do 
Buçaco, em 1943, pelo decreto do Governo n.º 32973, de 18 de Agosto de 1943, o Convento de 
Santa Cruz Buçaco foi classificado como Imóvel de interesse público. Posteriormente, pelo 
decreto-lei nº 2/1996, de 6 de Março, a classificação estende-se ainda ao Palace Hotel Buçaco e 
mata envolvente, incluindo as capelas e ermidas, Cruz alta e tudo o que nela se contém de 
interesse histórico e artístico, já com a designação de Monumento de interesse público 
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B. MODELO DE EXPLORAÇÃO 

 

0. Adequação ao Plano Regional de Ordenamento Florestal 

Como referido na Avaliação, o concelho da Mealhada, onde se localiza a Mata Nacional do 
Buçaco, está inserido no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), 
mais especificamente na Sub-Região Homogénea (SRH) de Entre Vouga e Mondego. 

O PROF CL foi publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de julho (D. da R. n.º 
140 – Série I). 

 

Contribuição para os objetivos gerais do PROF: 

O Plano de Gestão Florestal (PGF) contribuirá para os objetivos estratégicos do PROF-CL através 
do/a: 

a) Aumento da diversidade de espécies de árvores florestais, nomeadamente com 
carvalhos; 

b) Promoção da gestão dos espaços florestais de forma a manter a certificação; 
c) Promoção de um melhor enquadramento paisagístico dos espaços florestais, de forma 

a potenciar o desenvolvimento de recreio e lazer nestes espaços; 
d) Regulação e controlo da fiscalização das atividades de recreio e lazer, no sentido da 

proteção e conservação das zonas húmidas; e da, 
e) Promoção de formas de exploração dos espaços florestais, geradoras de emprego. 

 

Contribuição para os objetivos específicos da SRH de Entre Vouga e Mondego  do PROF: 

Para a sub-região homogénea Entre Vouga e Mondego, foram estabelecidos os seguintes 
objetivos específicos, englobados neste PGF: 

a) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 
b) Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços 

de interesse paisagístico; 
c) Desenvolver a atividade apícola. 

No presente PGF, de acordo com o Plano de Ordenamento e Gestão da MNB (AFN, 2009), 
constituem ainda objetivos prioritários: 

a) Conservar e valorizar o Arboreto;  
b) Conservar e recuperar os povoamentos florestais autóctones, mantendo as formações 

reliquiais; 
c) Conservar e manter nas melhores condições os exemplares notáveis das espécies 

autóctones e exóticas e as formações notáveis; 
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d) Controlar a vegetação exótica infestante; recuperar as estruturas, as infraestruturas e 
os equipamentos necessários à gestão florestal da MNB;  

e) Adequar a gestão do espaço florestal às necessidades de conservação dos habitats, da 
fauna e da flora; 

f) Identificar, manter e melhorar as populações de espécies da fauna autóctones, 
nomeadamente as vulneráveis que ocorrem na MNB;  

g) Conservar e recuperar a vegetação ribeirinha autóctone; promover a gestão sustentável 
da paisagem; 

h) Promover o controlo da qualidade das águas das fontes; estabelecer uma rede de 
percursos interpretativos; 

i) Recuperar e dinamizar outros recursos florestais. 

PINHO (2014) in “Silvicultura – A gestão dos ecossistemas florestais” propôs acrescentar mais 
um tópico sobre responsabilidade social acerca da divulgação dos valores naturais e educação – 
privilegiando as explorabilidades “física ou artística” e “de estudo e ensinamento”. 
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1. Caracterização e objetivos da exploração 

1.1. Caracterização dos recursos 

1.1.1.  Caracterização geral 

A MNB caracteriza-se pelo domínio da ocupação florestal, identificando-se ainda as áreas sociais 
(incluindo as áreas ajardinadas). 

Tabela 9 – Uso do solo 

Uso do solo Área 

ha % 

Floresta 99,28 94.46 

Matos e pastagens espontâneas 0,00 0,00 

Improdutivos 0,47 0.44 

Agricultura 0,00 0,00 

Áreas sociais 5,38 5.12 

Águas interiores 0,36 0.34 

Total 105,1 100,0 

 

1.1.2.  Compartimentação da propriedade e delimitação das parcelas 

A compartimentação da Mata e a delimitação das quatro parcelas consideradas é apresentada 
em anexo, em suporte digital. 

 

Figura 19 – Carta de compartimentação da MNB e de delimitação das parcelas  
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1.1.3.  Componente florestal 

1.1.3.1. Caracterização das espécies florestais, habitats e povoamentos 

Na tabela abaixo é feita a caracterização por parcelas, com breve indicação dos tipos de 
povoamento, das espécies florestais, dos habitats e dos respetivos objetivos. 

Tabela 10 – Descrição parcelar de espécies, habitats e povoamentos 

Parcela Tipo de 
povoamento 

Descrição das 
espécies 

Área 
(ha) 

Descrição dos 
habitats 

Objectivo/sub-
função 

“Mata da 
Cruz Alta” 

Mata 
climácica 

Aderno, 
medronheiro, 

loureiro, azevinho, 
carvalho alvarinho, 
carvalho negral e 

sobreiro 

17,5 5230 
(Matagais 

arborescentes de 
Laurus nobilis) 

5330 
(Matos 

termomediterrânicos 
pré-deserticos) 

9230 
(Carvalhais galaico-

portugueses de 
Quercus robur e 

Quercus pyrenaica) 

Conservação 

Arboreto Alto fuste de 
composição 

mista 

Dominam as espécies 
exóticas, várias de 
porte notável, com 

recente ocupação por 
invasoras  

67,8  Diversidade de 
espécies 
florestais; 
Enquadramento 
paisagístico para 
o recreio e lazer. 

“Pinhal do 
Marquês” 

Misto e 
disetâneo 

Plantação de espécies 
do género Quercus sp 

e regeneração de 
Cupressus sp. 

13,3  Diversidade de 
espécies 
florestais, 
nomeadamente 
de carvalhos. 

“Vales dos 
Fetos e dos 

Abetos “ 

Misto e 
ajardinado 

Espécies de fetos, 
abetos e outras 

espécies exóticas 

6,4  Enquadramento 
paisagístico para 
o recreio e lazer, 
recorrendo 
nomeadamente 
de abetos e 
fetos.  

 

1.1.3.2. Caracterização dos povoamentos (descrição parcelar) 

Os povoamentos da MNB apresentam algumas características mais permanentes mas outras 
que se vão alterando ao longo do tempo e também em função de fatores diversos. 

Um dos fatores que mais tem alterado os povoamentos e que requer grande atenção na gestão 
florestal é o da invasão por espécies infestantes, verificando-se: 

 A existência de áreas de dimensão apreciável com infestação por Acácias (Acacia 
dealbata, A. longifolia e A. melanoxylon); 
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 A ocorrência de áreas, já com algum significado, com muitos exemplares de Prunus 
laurocerasus e de Pittosporum undulatum; 

 A ocupação de grandes superfícies por uma espécie introduzida ao nível do estrato 
herbáceo, a Tradescantia fluminensis, dominando e competindo em absoluto com as 
espécies de porte semelhante, da flora local, que lá deveriam estar. 

Outro dos fatores que conduz a grandes alterações nas características dos povoamentos é o que 
está associado à ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos. Refira-se que, como 
consequência do ciclone Gong de 19 de Janeiro de 2013, ocorreu uma queda muito significativa 
de árvores, tendo milhares de árvores sido derrubadas, em especial: Cupressus lusitanica de 
grande porte; Acacia melanoxylon; Sequoia sempervirens; Acacia dealbata; Thuya plicata; 
Cedrus atlantica; Abies alba; Picea abies; Pseudotsuga menziesii; Tsuga canadiensis; Pinus 
roxburghii; Pinus pinaster; Pinus pinea; Ginko biloba; Quercus robur; Phillyrea latifolia; Arbutus 
unedo; Ilex aquifolium; Laurus nobilis (BRIGHT, 2013), nomeadamente no Arboreto e Pinhal do 
Marquês. Ainda de acordo com este relatório os efeitos não foram tão drásticos na Floresta 
Climácica (Adernal, Carvalhal e Louriçal), pois que a estrutura dos habitats naturais da mata 
climácica suporta melhor estas situações. No entanto, a contabilidade feita ao abrigo do projeto 
BRIGHT refere mais de 10 exemplares afetados, as seguintes espécies caídas ou partidas: 
Cupresssus lusitanica (33); Phillyrea latifolia (32); Quercus robur (18); Arbutus unedo (13); 
Ilexaquifolium (11); Pseudotsuga menziesii (10). 

Também o fator pragas e doenças tem afetado alguns destes povoamentos, tendo a Pinus 

pinaster sido sujeita recentemente a grande mortalidade causada pelo nemátodo da madeira 

do pinheiro.   

Independentemente desta dinâmica, apresenta-se de seguida uma descrição geral das quatro 

parcelas consideradas neste PGF. 

 

- A “Mata da Cruz Alta” - 

A mata climácica existente na zona da Cruz Alta é particularmente interessante, tendo sido 
identificados habitats importantes para a conservação da natureza, destacando-se os Matagais 
arborescentes de Laurus nobilis (5230), os Matos termomediterrânicos pré-deserticos (5330) e 
os Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230). 

A diversidade das espécies nesta parcela está descrita no estudo de PINHO et al. (2007), 
apresentando-se de seguida a listagem das espécies da flora autóctone mais representativas. 

 

Tabela 11 – Listagem das espécies mais representativas identificadas na Mata da Cruz Alta 
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(Fonte: Plano de Ordenamento e Gestão da Mata Nacional do Buçaco (AFN, 2009), com base em PINHO et al., 2007) 

A inventariação da diversidade de espécies na mata climácica tem sido alvo de diversos estudos 
ao longo do tempo, sendo o mais recente o desenvolvido por LOPES, 2012. 

São particularmente relevantes muitos dos exemplares de Aderno-de-folhas-largas (Phillyrea 
latifolia), pelo porte que apresentam, bem como pela cada vez maior raridade da sua ocorrência. 

 

- O Arboreto - 

O arboreto ocupa cerca de 64,6 % da área da MNB e é o resultado de um processo de plantação 
que, partindo da mata já existente, foi iniciado pela ação dos monges Carmelitas Descalços no 
século XVII, “…com um conjunto excepcional de espécies arbóreas e arbustivas, umas originárias 
do nosso país, outras exóticas, da Ásia, da África e da Oceânia” (SANTOS, 2002). O carácter 
excecional desta coleção de árvores justificou a publicação de uma Bula Papal que excomungava 
os que cometessem o sacrilégio de abater qualquer árvore. 

 

- O “Pinhal do Marquês”- 

 
A área de pinhal ocupou sensivelmente 13.3 hectares, coincidentes com a superfície que foi 
acrescentada à área da mata, por via do processo de expropriação ocorrido em 1887. 
 
O pinheiro bravo (Pinus pinaster) foi a espécie dominante neste povoamento, tendo sofrido 
grande mortalidade. Esta parcela encontra-se invadida por acácias. 
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Tem havido recentemente a substituição progressiva daquela essência por folhosas autóctones, 
nomeadamente carvalhos. 

- Os Vales dos Fetos e dos Abetos - 

 
Os vales correspondem á principal linha de água existente na Mata. 
 
O Vale dos Fetos, cujo nome lhe foi atribuído pela existência de muitos exemplares de fetos de 
porte arbóreo pode ser considerado como um espaço verde ajardinado. No futuro defende-se a 
manutenção deste espaço. 
 
O Vale dos Abetos, deve a sua denominação provavelmente por ter existido uma concentração 
de exemplares daquelas coníferas. Hoje em dia, e fazendo jus à denominação, mantém-se a 
intenção de se continuar a plantar exemplares de abetos naquele pequeno vale. 

 

1.1.4.  Componente não lenhosa 

De referir que a certificação FSC e PEFC da MNB abrange estes recursos não-lenhosos. 

- Apícola: promoção da produção e transformação de produtos melíferos. 

- Cogumelos silvestres: recolha dos macrofungos comestíveis e seu aproveitamento. 

- Aromáticas condimentares e medicinais: colheita e transformação das plantas* aromáticas e 
condimentares. 

- Plantas de viveiro:  

A operação dos viveiros está devidamente licenciada e certificada. 

Produção de plantas florestais e ornamentais com o objetivo de suprir as necessidades da MNB 
e a comercialização dos excedentes. 

Aproveitamento das três áreas certificadas para produção de sementes florestais das espécies 
de certificação obrigatória: Acer pseudoplatanus; Quercus robur; Fraxinus angustifólia. 

 

1.2. Objetivos, organização da gestão e zonamento funcional 

Este Plano de Gestão Florestal (PGF) é elaborado com o propósito geral de responder a diversos 
objetivos que vão desde a conservação, ao aumento da diversidade florestal e enquadramento 
paisagístico para o recreio e lazer, de acordo com o PROF do Centro Litoral e com as intenções 
da FMB. As parcelas consideradas para o zonamento funcional são assim as que correspondem 
aos diferentes objetivos/subfunções mencionados na Tabela 10. Ao nível dos objetivos 
específicos, propõe-se para a ” Mata da Cruz Alta” a conservação da composição da floresta 
climácica; para o “Arboreto” a manutenção da diversidade de espécies arbóreas introduzidas ao 
longo da história; para o “Pinhal do Marquês “a manutenção das espécies autóctones em 
Portugal já instaladas e a plantação de florestas mistas; para os ”Vales dos Fetos e dos Abetos”, 
áreas de interesse paisagístico dominante, incluindo componentes da flora notáveis, propõe-se 
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a sua manutenção e plantação de abetos e outras espécies que permitam potenciar o passeio e 
o lazer. 

Para estas parcelas há, no entanto, para além da consideração dos objetivos específicos 
mencionados (Conservação, Diversidade e Enquadramento Paisagístico), que considerar outros 
de carácter mais geral, como o Controlo de Invasoras (em todas as parcelas), Defesa da Floresta 
Contra Incêndios e Proteção conta Ventos (especialmente nas parcelas assinaladas). Apresenta-
se em seguida o quadro resumo: 

Tabela 12– Objetivos específicos 

 Conservação Diversidade Enquadramento 
Paisagístico 

Controlo de 
Invasoras 

DFCI Ventos 

“Mata da 
Cruz Alta” 

X   X X X 

Arboreto  X X X X X 

“Pinhal do 
Marquês” 

 X  X X X 

“Vales dos 
Fetos e dos 

Abetos “ 

  X X   

 

Os modelos de gestão florestal a propor devem, portanto, corresponder ao conjunto dos 
objetivos atrás enunciados. Assim, a abordagem geral dos modelos a propor não pode assentar 
nos modelos de silvicultura subjacentes aos Planos de Gestão Florestal publicados pela Direção 
Geral das Florestas (LOURO et al, 2002), uma vez que estes, para todas as espécies consideradas, 
têm como objetivo a produção de lenho e/ou cortiça. 

Por outro lado, os modelos de gestão florestal a propor não podem, também, ser estabelecidos 
com base nos modelos de silvicultura apresentados no PROF do Centro Litoral para as espécies 
nele preconizadas (Sobreiro; SobreiroxPinheiro manso; SobreiroxPinheiro bravo; Pinheiro 
bravo; Pinheiro bravoxCastanheiro; Pinheiro bravoxMedronheiro; Cipreste comum; Cipreste do 
Buçaco; Eucalipto; Azinheira; AzinheiraxSobreiro; Carvalho cerquinho; Carvalho alvarinho; 
Carvalho negral; Carvalho americano; Cerejeira brava; Castanheiro; Medronheiro; Pinheiro 
manso; Choupo; Pinheiro silvestres; Nogueira preta; Pseudotsuga; Freixo) apontam igualmente 
para a produção de lenho e/ou cortiça, admitindo apenas no caso do Pinheiro manso e 
Medronheiro a produção de fruto.  

No entanto, ao nível da Sub Região Homogénea (SRH) em que a Mata do Buçaco se integra, é 
indicado que estas áreas são de alto valor paisagístico, apontando alguns objetivos específicos 
que vão ao encontro da proposta que a seguir se apresenta, mas sem especificar os modelos de 
gestão correspondentes. Dos objetivos específicos incluídos nesta SRH realçam-se os seguintes:  

 Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços 
de interesse paisagístico. 

 Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio e 
com interesse paisagístico e elaborar planos de adequação destes espaços ao uso para 
recreio. 

Assim, para dar resposta aos objetivos específicos acima indicados, foi necessário recorrer a uma 
abordagem menos usual em Portugal, propondo-se a adoção de modelos de gestão florestal que 
respondam principalmente aos objetivos de Diversidade e Enquadramento Paisagístico, 
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podendo então basear-se no conceito de Silvicultura Próxima da Natureza (SPN) já que este 
conceito se baseia em três pontos fundamentais: 

1) Cobertura Permanente da Estação; 
2) Silvicultura Pé a Pé; 
3) Composições Mistas. 

De acordo com OLIVEIRA (1994) cit. BURSCHEL e HUSS (1987) e MONTEIRO (2013) estes pontos 
devem ser integralmente aplicados nos povoamentos florestais sempre que a opção seja a da 
SPN; qualquer que tenha sido a origem desses povoamentos, existindo na Europa vários 
exemplos, nomeadamente na Alemanha, os quais permitiram retirar diversas conclusões que se 
aplicam a povoamentos adultos e em início de decrepitude, como os que ocorrem na MNB. Estas 
conclusões apontam para que, em povoamentos adultos, que atingiram o termo de 
explorabilidade física (de acordo com PARDÉ, 1911), não têm que ser abatidas as árvores logo 
que entram em mortalidade a fim de haver madeira em decomposição, face às funções de 
conservação dos recursos genéticos, biológicos e do solo. Os mesmos autores também apontam 
para que os cortes não devam ser contínuos mas sim distribuídos por toda a área.  

Em termos silvícolas estas operações correspondem à prática de um corte sucessivo uniforme, 
com grande período de regeneração ou de um corte sucessivo por grupos ou manchas, podendo 
nestas condições originar um povoamento irregular. Segundo TURCHEIM (1993) é mais fácil 
conservar uma estrutura deste tipo que criá-la a partir de um povoamento regular. Esta situação 
aplica-se, sobretudo, à parcela “Arboreto”. 

Na MNB as pesquisas sobre as espécies que a compõem são referidas invariavelmente nos mais 
antigos documentos do Convento do Buçaco. Destas, a Cupressus lusitanica é uma das espécies 
ex-libris da mata, associada à fundação do Convento. Como é sabido, esta espécie em Portugal 
não é espontânea e, de acordo com FRANCO (1949), quando assim acontece não existe nenhum 
tipo de associação vegetal que lhe corresponda de forma a obter o equilíbrio biológico desejável 
numa floresta natural. Ainda segundo o mesmo autor a solução lógica será a constituição de 
misturas, nomeadamente, com a Quercus robur e a Quercus pyrenaica. 

SCHUTZ (1990) chama a atenção para o facto de que o debate em torno da “biodiversidade”, 
retirou alguma importância ao da “irregularidade”, mas de facto, o que é verdadeiramente 
importante é que a diversidade biológica aumenta de maneira suficiente e permanente numa 
floresta irregular com mistura de espécies florestais e com a ocupação dos diversos nichos 
ecológicos assim criados pelos diversos organismos.  

Assim, é o conceito de Silvicultura Próxima da Natureza que vai enformar as propostas aqui 
apresentadas. No entanto, variações ao modelo global são aqui também consideradas em 
resposta às necessidades do controlo de invasoras, da DFCI, da mitigação de pragas e doenças e 
da proteção contra ventos. 
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1.2.1. Organização da gestão para a “Mata da Cruz Alta” 

Esta parcela representa uma situação natural em que a comunidade permanece com um nível 
estável em frequência de todos os grupos de espécies – biodiversidade. A comunidade clímax 
mostra-se sustentável e duradoura, mantendo-se nesta condição, até que algum evento 
catastrófico natural ou antrópico a transforme. No caso presente, a comunidade evidencia 
modificações, causadas por pequenas perturbações, que não a descaracterizam, mas que 
necessitam de uma intervenção inicial, retirando as invasoras que aparecem com mais ou menos 
intensidade, nomeadamente a Acacia melanoxylon,  a Pittosporum undulatum e a Tradescantia 
fluminensis. 

Impõe-se a monitorização desta parcela, com o objetivo de verificar a necessidade de repetição 
destas intervenções de combate às espécies invasoras. 

No caso de ausência de eventos catastróficos a dinâmica natural desta Mata aponta para 
modelos do tipo “gap models”, em que a morte natural de uma árvore isolada cria uma abertura 
no povoamento (gap) na qual a regeneração de novas plantas das espécies que fazem parte da 
comunidade se pode fazer, modelos quantitativos popularizados por BOTKIN  et al. (1972) e 
posteriormente desenvolvidos por muitos outros autores (ex. SHUGART et al., 1987).  

Assim, assume-se que, havendo eficaz proteção contra a invasão de outras espécies, contra 
incêndios e contra ventos, a dinâmica natural (gap model) ocorrerá sem necessidade de outras 
operações. No entanto, se estas se revelarem necessárias, elas deverão ser aplicadas sob o 
conceito de Silvicultura Próxima da Natureza, mantendo a composição naturalmente mista do 
Adernal, do Carvalhal e do Louriçal, uma cobertura permanente da estação, através de uma 
silvicultura pé a pé. Propõe-se que o resultado da eliminação de invasoras e da queda de árvores 
e ramos seja aproveitado como biomassa combustível. Assim, resumidamente, proceder-se-á às 
seguintes operações: 

 Eliminação inicial das invasoras; 

 Monitorização anual da parcela, atuando sempre que as invasoras surjam; 

 Eliminação estratégica anual de combustíveis que possam potenciar o risco de incêndio, 
nomeadamente os provenientes da queda de árvores ou de ramos. 

 

1.2.2. Organização da gestão para o Arboreto 

O Arboreto, que ocupa a maior área na MNB, apresenta um conjunto diverso de espécies 
arbóreas exóticas que é necessário gerir.  

O modelo de silvicultura proposto para esta parcela, assenta, igualmente, nos pressupostos da 
SPN que aceita o uso de exóticas desde que adaptadas à estação. A mistura das exóticas já 
existentes nesta parcela, aponta-nos para a manutenção de uma floresta de composição mista 
e estrutura inequiénia ou disetânea.  

A manutenção desta composição e estrutura depende do modo como é gerida a entrada 
(recrutamento) de árvores no povoamento e o modo como é gerida a sua saída (mortalidade ou 
abate).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
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A plantação far-se-á por pequenas manchas, de forma a manter a diversidade do conjunto de 
espécies aí instaladas e adensamento desta área para que se restabeleça a fertilidade natural 
do solo e sua estrutura, bem como a conservação da sua produtividade. 

A seleção das árvores a sair será realizada através de uma silvicultura pé a pé, sempre que a 
regeneração da espécie a manter, esteja assegurada, natural ou artificialmente. Sempre que as 
árvores a extrair apresentem dimensões adequadas a madeira será preferencialmente utilizada 
para fins de maior valia do que para combustível. 

Tirando partido das características edafoclimáticas singulares desta zona da Mata, que 
permitem a instalação de um leque muito alargado de espécies florestais propõe-se que seja 
completada a coleção das essências já existentes com todas as autóctones nacionais, em 
particular com as da Laurissilva provenientes dos Arquipélagos da Madeira e Açores. O local de 
plantação destes exemplares deve ser cuidadosamente escolhido, tendo em boa conta a 
exposição, a cota, o tipo de zona mais ou menos abrigada, de forma a garantir que os indivíduos 
fiquem ecologicamente bem adaptados. Com esta medida no Arboreto do Bussaco poderão ser 
encontradas todas as essências florestais autóctones nacionais, um caso único em Portugal. 

Em resumo, propõe-se que as intervenções sejam estabelecidas no sentido de manter esta área 
mista e irregular, livre de invasoras, incluindo as seguintes operações:  

 Eliminação inicial das invasoras; 

 Redução inicial dos combustíveis acumulados na área, sobretudo os resultantes do ciclone; 

 Abate das árvores que constituam risco iminente de queda na orla dos caminhos e trilhos; 

 Proceder anualmente a cortes seletivos ou salteados;  

 Plantação anual por pequenas manchas. 

 

1.2.3. Organização da gestão para o “Pinhal do Marquês” 

O modelo de silvicultura proposto para a área do “Pinhal do Marquês” assenta na manutenção 
das áreas recentemente instaladas do género Quercus sp e na plantação de povoamentos de 
Pinus pinea em zonas de solo mais delgado, funcionando como pioneira, e de mistos de folhosas 
com resinosas e de diversas folhosas, pois que os povoamentos mistos são considerados mais 
“naturais”, mais de acordo com funções de equilíbrio bioecológico (MONTEIRO MAIA, 1988, cit. 
ALVES, 1982).  

Já em 1970 ASSMANN (1970) considerava que a estrutura dos povoamentos mistos é muito mais 
estável do que a dos povoamentos puros. Releva-se que, no caso presente, de entre as 
vantagens dos povoamentos mistos estão sempre associados “serviços de ecossistemas”, 
produções de bens indiretos, nomeadamente recreio, calma, interesses científicos e 
conservação do solo e da água, assim como, pelo facto de serem consociadas, não estarem tão 
sujeitas a riscos de catástrofes naturais, tais como incêndios, ataques de insetos e intempéries. 

Assim, os povoamentos mistos são muito interessantes do ponto de vista da ocupação do sítio 
e da promoção de diversidade, verificando-se complementaridade entre as espécies, isto é, 
ganhos no seu desenvolvimento. 

A proposta para esta parcela é a de instalação de misturas de espécies, em particular com as 
propostas por FRANCO (1949) como a consociação de Quercus robur com Cupressus lusitanica e 
posterior condução do povoamento. 
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As operações previstas são: 

 Monitorização anual da parcela, após a intervenção inicial já realizada, atuando sempre que 
as invasoras surjam; 

 Plantação de mistura de espécies em consociação; 

 Plantação de Pinus pinea. 

 

 

1.2.4. Organização da gestão para os “Vales dos Fetos e dos Abetos” 

Esta área é sobretudo de interesse paisagístico dominante, incluindo componentes ornamentais 
da flora, incluindo fetos e abetos. Propõe-se a sua manutenção e a plantação de árvores e 
arbustos que permitam e potenciem o enquadramento paisagístico, o passeio e o lazer. O 
modelo proposto consistirá na manutenção de uma adequada diversidade de espécies 
ornamentais, com a plantação, quando necessária, nos vales de abetos, fetos (incluindo 
autóctones) e outras ornamentais (como Viburnum opulus, Rhododendron ponticum) e junto às 
linhas de água com espécies ripícolas (como Alnus sp., Fraxinus sp., Populus sp., Salix sp.). O 
controlo de invasoras, especialmente de Tradescantia fluminensis, é também nesta parcela uma 
operação a realizar. 

As intervenções previstas são: 

 Eliminação inicial das invasoras; 

 Plantação de abetos, fetos, e outras espécies ornamentais e ripícolas. 
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2. Programas operacionais 

2.1. Programa de gestão da biodiversidade 

Ao longo do desenvolvimento deste Plano, bem como da sua caracterização e propostas toda a 

gestão terá em conta o objetivo principal de manutenção e intervenção no sentido de valorizar 

a biodiversidade, embora esta área não incorpore nenhum sítio da Rede Natura 2000. 

Esta decisão é apoiada no índice de biodiversidade padronizado para a região, já construído, 

que demonstra a biodiversidade existente (http://ria.ua.pt/bitstream/10773/4055/1/5037.pdf, 

pag. 136, tabela 6.3) 

 

2.2. Programa de gestão da produção lenhosa 

Os modelos de gestão propostos não privilegiam a produção lenhosa. No entanto, é referido 

que caso as árvores a abater ou retirar apresentem dimensões adequadas, deverão ser 

aproveitadas como material lenhoso. 

 

2.3. Programa de gestão do aproveitamento de recursos não lenhosos e outros 

serviços associados 

A MNB encontra-se certificada pelos sistemas FSC e PEFC, condição que abrange os recursos 

não-lenhosos. 

Nos recursos apícolas destaca-se a promoção da produção e a transformação de produtos 

melíferos. 

Nos cogumelos silvestres salienta-se o incentivo à recolha dos macrofungos comestíveis e o seu 

aproveitamento. 

Quanto às espécies aromáticas condimentares e medicinais será de estimular a colheita e a sua 

transformação. 

 

2.4. Programa de infraestruturas (DFCI, RVF, cinegética, silvopastorícia, recreio) 

No caso de incêndios se aproximarem da MNB é provável que o combate se faça ao longo de 
caminhos e estradas com os métodos hidráulicos tradicionais. Porém, não será de negligenciar 
o recurso a métodos indiretos de combate pela utilização de fogo, nomeadamente de fogos 
táticos descendentes. Preventivamente deverá ser equacionada a gestão de combustíveis na 
envolvente da mata, não devendo ser negligenciada a ferramenta “fogo prescrito”, mas também 
a redução do material combustível morto de grandes dimensões existente no interior da mata, 
consequência do natural envelhecimento dos espécimes florestais (muitos deles com mais de 

http://ria.ua.pt/bitstream/10773/4055/1/5037.pdf
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300 anos de idade) e de intempéries, visando promover um desafogo que permita a renovação 
saudável da própria Mata.  

A nível da rede de vigilância e deteção de incêndios é recomendada, no PMDFCI da Mealhada, a 
inclusão de um LEE na Serra do Bussaco em ponto estratégico (por exemplo na Cruz Alta) aliada 
a vigilância móvel na parte mais plana do concelho, onde se poderão marcar vários percursos 
nas zonas florestais e “peri-florestais” a serem percorridos a pé ou de bicicleta. 

Embora não haja memória de incêndios que tivessem atingido a MNB, podem identificar-se 
zonas vulneráveis a norte, a este e a sudoeste, dada a continuidade de combustível (sobretudo, 
povoamentos de eucalipto) que existe com o interior da Mata. 

As medidas de DFCI apontadas para a MNB são pouco específicas nos PMDFCI, pelo que importa 
pugnar pelo seu planeamento atempado em sede de Plano Específico de Intervenção 
Florestal/PlanoDFCI (PEIF/PDFCI). 

 

2.5. Programa de operações silvícolas mínimas 

O programa de operações silvícolas assenta nas ações que se apresentam no quadro seguinte: 

 

Tabela 13 – Programa de operações silvícolas mínimas 

Parcelas  Tipo de Ações 
 Ação1 Ação 2 Ação 3 Ação 4 Ação 5 Ação6 Ação 7 Ação 8 Ação 9 

 
 
 

Eliminação 
inicial de 
invasoras 

Monitoriza-
ção anual 
de 
invasoras   
 

Eliminação 
de material 
combustível 

Abate de 
árv. que 
constituam 
riscos 

Cortes 
Salteados 

Plantação 
anual / 
mancha 

Plantação 
espécies 
em mistura 

Plantação 
espécies 
diversas 

Plantação 
de Pinus 
pinea 

“Mata da 
Cruz Alta” 

X X X       

Arboreto X X X X X X    

“Pinhal do 
Marquês” 

X X X    X  X 

“Vales dos 
Fetos e dos 
Abetos “ 

X       X  

 

2.6. Gestão florestal preconizada (calendarização das intervenções) 

Este ponto, organiza-se também em quadro. Ao presente ano (2015), que corresponde ao ato 
de entrega deste PGF, atribuir-se-á o 0. O número 1 diz respeito ao ano de início dos projetos e 
os 2,3, 4, etc, referem-se aos anos que se seguem, após o seu começo.  

A concretização das ações previstas neste Plano deverá considerar o recurso a fundos públicos 
de origem nacional e, em especial, da comunitária. 

Optou-se por não proceder a uma calendarização rígida, traduzida em quadros modelo, uma 
vez que a concretização das ações previstas no Plano estará muito condicionada pelos prazos 
definidos para abertura de candidaturas em que as mesmas possam ser inseridas. 
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Tabela 14 – Gestão florestal preconizada 

Parcelas Descrição do modelo de 
gestão 

Ano a realizar Ações 

“Mata da Cruz 
Alta” 

Modelo apresentado no 
ponto 1.2.1. 

Ano 1  
 
Ano 2, Ano3 e 
seguintes 

 

Ações 1 e 3 
 
Ação 2 

Arboreto Modelo apresentado no 
ponto 1.2.2. 

Ano 1 
 
Ano2 e 
seguintes 

 Ações 1, 3, 4, 5 
e 6 
Ação 2 

“Pinhal do 
Marquês” 

Modelo apresentado no 
ponto 1.2.3. 

Ano 1 
 
Ano 2 e 
seguintes 

Ações 1, 3,7 e 9 
 
Ação 2 

“Vales dos fetos e 
dos abetos” 

Modelo apresentado no 
ponto 1.2.4. 

Ano 1 
 
Ano 2 e 
seguintes 

Ações 1 e 8 
 
Ação 2 
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D. ANEXOS 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A FUNDAÇÃO MATA DO BUÇACO, pessoa coletiva com o número 509179436, entidade 

responsável pela gestão da exploração florestal da MATA NACIONAL DO BUÇACO, nos termos 

do disposto no Decreto-lei n.º 120/2009, de 19 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2014, 

de 15 de abril, situada na freguesia do Luso, concelho da Mealhada, representada pelo Eng. 

António Duarte Ferreira Gravato, na qualidade de presidente, e Prof. Doutor Francisco Manuel 

Cardoso de Castro Rego, responsável pela elaboração do respetivo plano de gestão florestal, 

portador do Bilhete de Identidade n.º 4571240, contribuinte n.º 119863561, declaram que todos 

os elementos e documentos constantes do Documento de Avaliação do referido PGF são 

verdadeiros, correspondem à realidade abrangida e cumprem as normas que lhe são aplicáveis, 

designadamente o previsto no Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de Janeiro (e, sendo o caso, no 

Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

15/2009, de 14 de Janeiro). 

 

Mais declaram que assumem todas as responsabilidades decorrentes da apresentação da 

presente declaração. 

 

Buçaco, 6 de julho de 2015 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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CARTAS DE LOCALIZAÇÃO, DE CONDICIONANTES E DE ORDENAMENTO 

 

Localização em Carta Militar 

Condicionantes em PDM 

Ordenamento (e delimitação parcelar) 
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