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  «Um ambiente saudável é a base para o bem-estar de todas as 

pessoas e é um ambiente no qual a biodiversidade é preservada, os 

ecossistemas prosperam e a natureza é protegida e recuperada, 

conduzindo a uma maior resiliência às alterações climáticas, às 

catástrofes relacionadas com as condições meteorológicas e o clima 

e a outros riscos ambientais. A União marca o ritmo para assegurar 

a prosperidade das gerações presentes e futuras a nível mundial, 

orientada pela responsabilidade intergeracional.»                                                                                       

Decisão (UE) 2022/591 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 

de abril de 2022, relativa ao  Programa Geral de Ação da União 

para 2030 em Matéria de Ambiente                                                                            

XXXXXXXX 

«Nesta época de globalização crescente, a proteção, a 
conservação, a interpretação e a divulgação do património 
e da diversidade cultural de cada lugar ou de cada região, 
constituem um importante desafio para todos os povos e 
para todas as nações.»  
ICOMOS (1999, p. 1) 
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O PLANO ESTRATÉGICO 
 

A Fundação Mata do Buçaco, F.P. (adiante designada abreviadamente por FMB) 

prossegue fins de interesse social nas áreas da preservação do património histórico, 

artístico e cultural e da proteção do património natural, tendo por beneficiários os 

cidadãos em geral e os seus fins consistem na recuperação, requalificação e 

revitalização, gestão, exploração e conservação de todo o património, natural e 

edificado, da Mata Nacional do Bussaco (adiante designada abreviadamente por MNB). 

O seu órgão de direção, o Conselho Diretivo, ao qual compete, desde logo, dirigir a 

atividade desta Fundação e elaborar planos de atividades anuais e plurianuais, num 

esforço de sistematização e coerência, promoveu a elaboração do presente plano 

estratégico. Este órgão colegial, tendo iniciado funções em 12 de julho de 2022, 

estabeleceu estas diretrizes, a vigorar durante o respetivo mandato, que enformarão 

toda a atividade da Fundação, vinculando-se à prossecução de um conjunto de objetivos 

estratégicos para o quinquénio 2022-2027. 

O leitmotiv deste documento assenta na reconhecida necessidade de sistematizar, 

organizar e comunicar, pois é impossível ignorar o papel nevrálgico que a comunicação 

institucional desempenha, em qualquer organização, na atualidade. 

A comunicação institucional tem três dimensões – a comunicação interna, a 

comunicação externa e a comunicação organizacional integrada –. Todas elas assentam 

numa definição firme de objetivos, valores, missão e visão de futuro da organização. 

Assentam também na estruturação de um plano para implementar ações dirigidas a 

todos os stakeholders. A estrutura do presente documento reflete assim esta realidade e 

a vontade da FMB desenvolver, ampliar e consolidar a sua imagem pública.1  

Assim, o ponto de partida não poderia deixar de ser a missão desta Fundação, definida 

estatutariamente no ato da sua criação, constituindo esta o alicerce deste nosso 

exercício.  

Dito isto, a missão da FMB consiste na gestão integrada da Mata Nacional do 

Bussaco, designadamente de todo o património florestal, histórico, artístico, 

cultural, religioso e militar nela inserto, ancorada que está no entendimento comum 

de que a proteção e valorização deste património representa - não só uma obrigação 

legal e estatutária, mas também - um valor cultural de significado para o País, tal como 

resulta do disposto no artigo 15.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, desde logo pelo 

caráter matricial do bem, pelo seu interesse como testemunho notável de vivências ou 

factos históricos, pelo seu valor estético, técnico e material intrínseco, pela sua conceção 

arquitetónica e paisagística, pela sua extensão e o que nela se reflete do ponto de vista 

da memória coletiva. 

                                                
1
 A comunicação institucional tem pois o primacial objetivo de reforçar a missão, visão e valores 

da instituição, indo muito para além do público externo e do objetivo de aumentar as vendas. 
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Tanto assim é que o Decreto n.º 5/2018, de 15 de janeiro, reclassificou como 

Monumento Nacional o conjunto denominado «Palace Hotel do Buçaco e mata 

envolvente, incluindo as capelas e 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»2. 

Refira-se ainda que a Mata do Bussaco mereceu outro reconhecimento, uma vez que, 

nesse mesmo ano de 2018, foi confirmado o estatuto de "arvoredo de interesse público" 

a 26 exemplares isolados e 4 conjuntos arbóreos do Bussaco3. Esta classificação é 

atribuída a exemplares arbóreos, individuais, em alamedas ou maciços que, pelas suas 

características (idade, porte, estrutura, raridade, história ou factos culturais) se 

distinguem dos demais, justificando um estatuto similar ao do património construído 

classificado, ou seja o de "monumento vivo". Estas árvores têm um elevado valor 

patrimonial, ecológico, paisagístico, cultural e histórico e a classificação não só 

reconhece o elevado valor dos exemplares, como lhes confere uma forte proteção legal, 

impedindo, por exemplo, não só o corte de tronco, ramos ou raízes, como qualquer tipo 

de escavação ou utilização de produtos fitotóxicos na respetiva zona geral de proteção 

(50m na zona envolvente). Acresce que estes exemplares, hoje classificados como 

monumentos vivos4, não esgotam a riqueza dendrológica da Mata do Bussaco, pois esta 

ostenta uma das melhores coleções da Europa, com cerca de 300 espécies de árvores e 

arbustos das mais diversas proveniências, da qual se destacam os velhos carvalhos 

nativos (Quercus robur L. e Quercus pyrenaica Willd), os célebres cedros (Cupressus 

lusitanica Miller) introduzidos no 2.º quartel do séc. XVII, os belos exemplares de fetos 

arbóreos do Vale dos Fetos e de São Silvestre e a Mata Climácica, relíquia única da 

nossa floresta primitiva, rica em elementos mediterrânicos e atlânticos, com os seus 

velhos e grandes exemplares de aderno (Phillyrea latifolia L.), de grande valor ambiental, 

botânico e científico. 

Esta acumulação de classificações e reconhecimentos que tem vindo a ser atribuída à 

riqueza patrimonial, natural e cultural, do Bussaco compreende uma constatação cabal 

do seu valor intrínseco, mas obriga a uma ponderação cuidada antes de qualquer ação, 

pois também estabelece enquadramentos legais e regimes jurídicos específicos, cada 

um deles acompanhado do respetivo ensemble de benefícios e condicionalismos que, 

nesta sede, balizam as intervenções possíveis, tanto nos fins, como na extensão. 

                                                
2
 Este património ficou sujeito às restrições fixadas na Portaria n.º 44/2018, de 18 de janeiro, 

subsequentemente publicada. 
 

3
 Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas, I.P. (ICNF), publicado em Diário da República de 22 de maio de 2018, com o n.º 
5080/2018. 
 

4
 Lamentavelmente, em outubro desse mesmo ano (14 de outubro de 2018), a Tempestade Leslie 

provocou danos avultados no património natural do Bussaco (pois por ação dir-se-ia providencial, 
o património edificado não foi afetado), tendo provocado a queda de exemplares isolados, o que 
levou a um processo de desclassificação dos exemplares caídos (Despacho do Presidente do 
ICNF publicado em Diário da República a 11 de fevereiro de 2021, sob o n.º 1639/2021). No 
entanto e para reforçar e enriquecer o roteiro de visitação ao arvoredo notável desta Mata 
Nacional, foram classificados outros exemplares isolados e conjuntos arbóreos, tais como 1 
exemplar isolado da espécie Pinus ayacahuite Ehrenb. ex Schltdl., vulgarmente conhecida como 
pinheiro-branco-do-méxico, situado cerca de 20 m a S do Passo de Anás e 1 conjunto arbóreo 
composto por 7 exemplares da espécie Fraxinus Pennsylvanica Marshall, vulgarmente conhecida 
como freixo-verde-americano, situado no Largo da Fonte Fria. 
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Feito este enquadramento, este Conselho Diretivo pretende que o Bussaco continue a 

representar a expressão viva da longa caminhada do desenvolvimento histórico 

que constitui a essência da identidade autóctone e local, contribuindo ativamente 

para a identidade nacional. Objetivo para o qual as obrigações que derivam dos quadros 

legais que acabamos de referir concorrem. 

O património específico do Bussaco e a memória coletiva da comunidade local são 

únicos e insubstituíveis, constituindo uma base essencial para um desenvolvimento 

simultaneamente respeitador do passado e virado para o futuro. Eis o fito em torno do 

qual estruturámos as nossas propostas de ação para este mandato: preservação aliada 

ao desenvolvimento. 

Logo no primeiro momento, deparámos imediatamente com a transversalidade das 

problemáticas que se colocam nos domínios da biodiversidade, da conservação da 

natureza, da conservação e valorização do património cultural, da floresta e ainda do 

turismo. Esta particularidade exige uma abordagem integrada, convergente e 

colaborativa com as entidades governativas competentes, bem como os organismos 

nacionais de cada uma destas áreas setoriais. 

Impõe-se pois uma maior articulação de propósitos, meios e instrumentos entre FMB, 

entidades administrativas governamentais e todos os que possam contribuir ativamente 

para um desenvolvimento sustentável da Mata do Bussaco, para que se alcancem mais 

e melhores resultados.  

Esta solução não se fundamenta noutra que não seja a própria Lei Fundamental, a 

Constituição da República Portuguesa, uma vez que nela se dispõe que, no âmbito 

económico e social, constituem tarefas fundamentais do Estado defender a natureza e o 

ambiente e preservar os recursos naturais.  

Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro do desenvolvimento sustentável, 

incumbe ao Estado criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem 

como classificar e proteger paisagens e sítios, para a conservação da natureza, e 

promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 

capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, no respeito pelo princípio da 

solidariedade entre gerações.5  

Importa aqui referir, para reforçar a nossa posição, que, sem prejuízo da manutenção da 

gestão da Mata do Bussaco mais próxima do território, a alteração estatutária operada 

em 2021 veio reforçar a presença do Estado no Bussaco, abrindo caminho à 

concretização das suas atribuições fundamentais, neste sítio classificado como 

Monumento Nacional. Permitiu também inverter o sentimento de abandono que se 

instalou na década anterior, no perímetro Luso-Bussaco, e, por último mas não menos 

importante, proporcionou uma nova leitura dos desafios que se colocam à gestão do 

Bem – Mata Nacional do Bussaco - ampliando o conjunto de soluções disponíveis, uma 

vez que, como sabemos, a gestão das áreas protegidas abrange dimensões relevantes 

                                                
5
 Nesse âmbito, definiu o Estado Português, como prioridade, no âmbito da Estratégia Nacional 

de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030), a valorização do território e a 
promoção dos valores naturais e da biodiversidade, contemplando um conjunto vasto de medidas 
que enquadram designadamente a Reforma da Floresta, nas vertentes de gestão e ordenamento 
florestal, titularidade florestal e de defesa da floresta. 
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no domínio ambiental, económico e social, que se complementam e que carecem de 

uma gestão articulada e orientada para o propósito da sua valorização e 

aproveitamento6. 

Posto isto, na definição da Estratégia para a FMB, para o período 2022-2027, 

observaram-se as diretrizes dos diferentes instrumentos estratégicos de prossecução de 

políticas públicas, nas diversas dimensões que integram o âmbito multidisciplinar de 

atuação desta Fundação, designadamente a Lei de Bases do Clima (Lei n.º 98/2021, de 

31 de dezembro), a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

2030 (ENCNB 2030)7, a Estratégia Turismo 2027 (ET2027)8, a Estratégia Nacional de 

Promoção da Acessibilidade e Inclusão dos Museus, Monumentos e Palácios 2021-2025 

(EPAI 2021-2025)9, bem como as orientações internacionais plasmadas na Convenção 

de Faro da UNESCO (Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do 

Património Cultural para a Sociedade, assinada em Faro em 27 de Outubro de 2005, 

aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 47/2008, de 18 de julho)10 e 

na Agenda 203011 para o Desenvolvimento Sustentável12. Atendeu-se ainda, como não 

podia deixar de ser, à Lei de Bases da Política Florestal13, incluindo os Planos Regionais 

de Ordenamento Florestal14 e o incontornável Plano de Gestão Florestal da Mata 

Nacional do Bussaco15. 

A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU, pela sua transversalidade 

e universalidade (pois vincula todos os países que integram a organização e configura o 

compromisso global de todos para criar um modelo de desenvolvimento inclusivo), 

merece aqui uma referência especial, na medida em que exorta à promoção de:  

1. O bem-estar de todas as pessoas,  

2. A proteção do ambiente e  

                                                
6
 Estratégia para o Turismo 2027 (ET 2027). 

 
7
 A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030) é um 

instrumento fundamental da prossecução da política de ambiente e de resposta às 
responsabilidades nacionais e internacionais de redução da perda de biodiversidade. 
8
 http://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/estrategia/estrategia-turismo-2027.pdf 

 

9
https://www.inr.pt/documents/11309/465535/EPAI+estrat%C3%A9gia+de+promo%C3%A7%C3%

A3o+da+acessibilidade+e+inclus%C3%A3o+MMPs/bf51fb93-e9e2-4126-aee9-d5d8320d7a02 
 

10
 https://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/ConvencaodeFaro.pdf 

 

11
 A 25 de setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas, adotou a resolução 

intitulada “Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
(A/RES/70/1). Tratando-se de uma agenda universal, assente em 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a implementar por todos os países. A Agenda 
2030 pressupõe a integração dos ODS nas políticas, processos e ações desenvolvidas nos 
planos nacional, regional e global. 
 

12
 https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel 

 

13
 Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 254/2009, 

de 24 de setembro. 
 

14
 Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos setoriais de gestão 

territorial, previstos na Lei de Bases da Política Florestal e regulados pelo Decreto-Lei n.º 
16/2009, de 14 de janeiro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de outubro, e Decreto-
Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro, que estabelecem normas específicas de utilização e 
exploração florestal dos seus espaços, com a finalidade de garantir a produção sustentada do 
conjunto de bens e serviços a eles associados. 
 

15
 Disponível para consulta in https://fmb.pt/wp-content/uploads/2021/12/PGF-MATA-NACIONAL-

BUCACO.pdf  

http://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/estrategia/estrategia-turismo-2027.pdf
https://www.inr.pt/documents/11309/465535/EPAI+estrat%C3%A9gia+de+promo%C3%A7%C3%A3o+da+acessibilidade+e+inclus%C3%A3o+MMPs/bf51fb93-e9e2-4126-aee9-d5d8320d7a02
https://www.inr.pt/documents/11309/465535/EPAI+estrat%C3%A9gia+de+promo%C3%A7%C3%A3o+da+acessibilidade+e+inclus%C3%A3o+MMPs/bf51fb93-e9e2-4126-aee9-d5d8320d7a02
https://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/ConvencaodeFaro.pdf
https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
https://fmb.pt/wp-content/uploads/2021/12/PGF-MATA-NACIONAL-BUCACO.pdf
https://fmb.pt/wp-content/uploads/2021/12/PGF-MATA-NACIONAL-BUCACO.pdf
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3. O combate às alterações climáticas. 

Estas três linhas orientadoras e os documentos enquadradores da ação nacional e 

transnacional supra elencados estão refletidos nas propostas vertidas no presente 

documento, invocando o valor da responsabilização para a FMB, designadamente na 

procura de soluções que visem o reforço da articulação com os Municípios circundantes 

e com os organismos setoriais nacionais, bem como com o Governo em si mesmo. 

Por último, a estratégia que aqui se desenha define então as linhas de atuação desta 

Fundação para o quinquénio 2022-2027, até ao limite da sua capacidade económica e 

financeira, operacionalizadas através de projetos de curto e médio prazo, devidamente 

enquadrados nos respetivos eixos estratégicos, definindo objetivos específicos e 

instrumentos de monitorização que espelham os instrumentos regionais e nacionais. 
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IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

A Fundação Mata do Buçaco, F. P. é uma Fundação pública de direito privado, dotada 

de órgãos e património próprio e de autonomia administrativa e financeira16. 

 

MISSÃO (o que somos? O que fazemos?) 

A FMB foi criada para gerir de forma integrada o património florestal, histórico, artístico, 

cultural, religioso e militar da Mata Nacional do Bussaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16

 Cfr. Art.º 1.º dos estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 120/2009, de 19 de maio, na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 35/2021, de 18 de junho. 
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VISÃO (O que queremos alcançar? A Visão tem um tempo pré-estabelecido para ser 

cumprido, pelo que pode ser alterada com o tempo.) 

A nossa visão consiste no reconhecimento internacional da singularidade da riqueza 

patrimonial da Mata Nacional do Bussaco, através da requalificação do património e da 

sua divulgação e promoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES (Os valores são os princípios que regem as ações e decisões da organização.) 

Os valores da FMB são os pilares da sua atividade, que orientam os comportamentos, as 

políticas internas e os processos decisórios da Fundação. 

A FMB, alinhada com a ENCNB 2030 e a ET2027, privilegia valores como a 

sustentabilidade, o conhecimento, a participação e partilha, assim como a 

responsabilização, reconhecendo, desde logo, que o envolvimento da sociedade civil, do 

tecido empresarial e corporativo17, da Academia, das populações e dos órgãos 

autárquicos que as representam, como um desígnio imperioso para a concretização de 

um modelo de desenvolvimento sustentável desta Fundação. 

Posto isto, os valores desta Fundação consistem em: 

I. CONHECIMENTO 

II. SUSTENTABILIDADE 

III. PARTICIPAÇÃO E PARTILHA 

IV. RESPONSABILIZAÇÃO 

                                                
17

 Numa primeira fase, pretende-se investir na atração de empresas e organizações locais e 
regionais, num programa plurianual de mecenato regional, e, a médio prazo, desenvolver 
instrumentos para apostar na extensão desta ação a nível nacional. 
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I. CONHECIMENTO 

A parte primordial de uma estratégia bem-sucedida para intervir numa dada área advém 

do domínio do conhecimento que se detém sobre a mesma. Para pensar em atuar sobre 

uma determinada realidade importa, desde logo, caracterizá-la, determinar o propósito a 

atingir e, perante as possibilidades e, ou os instrumentos disponíveis para alcançar esse 

fito, gizar uma estratégia de ação. 

O nível do conhecimento que se detém atualmente do património da MNB fragiliza a 

tomada de decisão, não pela sua escassez mas pela sua dispersão e eventual falta de 

atualidade. Desde que a FMB foi criada não foram constituídos instrumentos sistémicos 

e perenes de monitorização, pelo que, salvo algumas exceções, a informação em que 

hoje a FMB se sustenta para determinar o estado atual de conservação, 

designadamente do património edificado, é de base pericial.  

Entende-se porém que a melhoria do estado do conhecimento sobre o património e a 

biodiversidade da Mata é vital para uma gestão adequada e consequente do Bem, 

desenhando projetos que se pretendem concretizáveis durante o mandato deste 

Conselho Diretivo. Interessa ainda encontrar mecanismos de monitorização que 

permitam uma avaliação mais regular do estado de conservação dos valores naturais e 

culturais, ainda que os indicadores possam ser indirectos. 

Pretende-se, com esta abordagem, criar uma dinâmica proativa de gestão da 

conservação da natureza e da biodiversidade, bem como da conservação do património 

cultural, assente na informação e no conhecimento, pois a aposta no conhecimento de 

base científica permitirá adotar novas abordagens de gestão, tanto do património, numa 

acessão multidimensional, como da atividade turística18 e comercial. 

Posto isto, todas as propostas vertidas no presente documento visam a implementação 

de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas, 

estabelecendo objetivos concretos.  

Refira-se também que a própria Convenção de Faro da UNESCO funda-se na ideia de 

que o conhecimento – a par do usufruto do património – é essencial para garantir o 

correto exercício do direito de participação dos cidadãos, conforme definido na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (o que nos remete para o valor da 

Participação e Partilha, num indício claro de interdependência de valores). 

É nossa convicção que o investimento no conhecimento científico permitirá obviar as 

lacunas de informação, permitindo o desenvolvimento e atualização da mesma, bem 

como a implementação de instrumentos de monitorização que permitirão avaliar, por 

exemplo, a vulnerabilidade dos ecossistemas da Mata do Bussaco perante as alterações 

climáticas e fenómenos extremos; caracterizar adequadamente a sazonalidade do 

turismo no Bussaco (para depois encontrar instrumentos objetivos de redução da 

mesma), bem como para enfrentar os desafios da conservação do património cultural. 

Por último refira-se que o conhecimento associado à inovação assume também um 

desígnio transversal que concorrerá para diferenciar as distintas abordagens que se 

pretendem implementar. 

                                                
18

 Atente-se aqui que potenciar o conhecimento é um dos eixos da ET2027.  
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II. SUSTENTABILIDADE 

A Constituição da República Portuguesa estabelece o direito a um ambiente de vida 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado, consagrando o desenvolvimento 

sustentável como valor social eminente. São, portanto, constitucionalmente deferidas ao 

Estado as tarefas de classificar, proteger e valorizar paisagens e sítios, de modo a 

garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais de interesse 

histórico ou artístico; promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, com 

respeito pelo princípio da solidariedade intergeracional; promover a integração de 

objetivos ambientais nas políticas de âmbito setorial; promover a educação e o respeito 

pelos valores ambientais19. 

O paradigma valorativo da sustentabilidade20 assume um caráter fundamental, numa 

dimensão transnacional, sendo pois transversal a todas as áreas da sociedade e 

obrigando à ponderação conjugada dos valores ambientais, socioculturais e económicos.  

O valor da sustentabilidade apresenta então três dimensões intercomplementares: 

√ A sustentabilidade ambiental,  

√ A sustentabilidade económica e  

√ A sustentabilidade sociocultural. 

A dimensão da sustentabilidade ambiental encontra-se refletida, desde logo, na esfera 

das políticas nacionais de conservação da natureza, as quais visam, entre outros, 

projetar as áreas classificadas enquanto ativos estratégicos para o desenvolvimento 

nacional, orientando a ação para a realidade objetiva das espécies e dos habitats, mas 

também da ação do próprio homem naquilo em que cria relações simbióticas com a 

natureza.  

A dimensão da sustentabilidade económica, por sua vez, parte do referencial da 

contribuição da Floresta para a Economia Verde, substancial pelas próprias 

características intrínsecas, a qual, de acordo com o Plano de Ação de Rovaniemi da 

FAO/UNECE (2013)21, pode ser potenciada com o desenvolvimento de ações em áreas 

chave como:  

√ Produção e consumo sustentáveis de produtos florestais;  

√ Setor de baixo carbono;  

√ Fornecimento de serviços dos ecossistemas pelas florestas, a longo prazo; 

√ Desenvolvimento de políticas e monitorização da contribuição do setor florestal 

                                                
19

 Relatório nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, por ocasião da Apresentação 
Nacional Voluntária no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, em 16.06.2017, 
disponível para consulta em https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/Portugal2017.pdf 
 

20 A matéria é tão pertinente que, em complemento à Agenda 2030 da ONU, a Comissão 

Europeia publicou, a 22 de novembro de 2016, uma comunicação intitulada “Próximas etapas 
para um futuro europeu sustentável”, onde se perspetiva a implementação da Agenda 2030 no 
âmbito da UE. Neste documento, confirma-se que o desenvolvimento sustentável está desde há 
muito no cerne do projeto europeu. Os Tratados da UE reconhecem as dimensões económica, 
social e ambiental a abordar conjuntamente, demonstrando o empenho num desenvolvimento que 
satisfaça as necessidades presentes, sem comprometer as das gerações futuras. 
 
21

 https://www.fao.org/3/mo950e/mo950e.pdf  
 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2017/07/Portugal2017.pdf
https://www.fao.org/3/mo950e/mo950e.pdf
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para a economia verde. 

Esta dimensão impele à utilização eficiente dos recursos, contribuindo para uma 

transição para uma economia de baixo teor de carbono e resistente às alterações 

climáticas; à implementação de instrumentos de eficiência operacional, apoiada no 

reforço contínuo da solidez da estrutura organizativa, tendo em vista um aumento da 

rentabilidade operacional e da monitorização e racionalização de consumos, integrando 

objetivos tais como a redução de custos estruturais e o estímulo ao aumento da procura.  

Referindo-nos ao estímulo da procura, um dos objetivos estratégicos a que daremos 

especial enfoque – enquadrado no eixo do turismo -, será o alargamento da atividade 

turística a todo o ano (redução da sazonalidade), para que se atinja, em 2027, o índice 

de sazonalidade mais baixo de sempre, o que nos permitirá crescer em valor. 

A dimensão da sustentabilidade sociocultural pretende assegurar que a atividade da 

Fundação gera um impacto positivo nas populações residentes nas zonas limítrofes, que 

abrangem três concelhos - Mealhada, Penacova e Mortágua -, uma vez que o património 

constitui uma fonte de identidade e coesão para as comunidades.22  

 

 

III. PARTICIPAÇÃO E PARTILHA 

Os valores da participação e da partilha de informação definem o próprio processo de 

decisão da FMB, pois presidirão ao desenvolvimento de objetivos, instrumentos e 

atividades. Mas, antes de mais, importa acolher a participação do Estado – não só no 

controlo de gestão exercido através da nomeação do órgão de gestão da FMB, mas 

também - através da aplicação e adaptação dos instrumentos públicos sectoriais que 

relevam para a ação da FMB, pois a sua área de atuação é, como já referimos, 

multidisciplinar.  

Verifica-se pois que antes de procedermos à criação de instrumentos de participação – 

os quais devem ser abrangentes, eficazes e consequentes – importa enquadrar esses 

mesmos instrumentos em planos nacionais que os precedem e governam. 

Um enquadramento adequado, nos termos supra referidos, exige a criação de redes e 

conectividades23 com entidades que conheçam profundamente e trabalhem essa áreas 

específicas, referimo-nos designadamente às áreas da floresta, turismo, cultura e 

ordenamento do território – este colocado ao serviço da efetivação dos direitos sociais, 

culturais e ambientais dos cidadãos, bem como do cumprimento dos objetivos de coesão 

económica social e territorial -. 

Objetivamente, a diversidade do património da Mata do Bussaco permite pensar neste 

espaço como uma incubadora onde se podem testar formas múltiplas de articulação 

institucional com setores e serviços governamentais, com outras entidades ou 

instituições provenientes da Administração Local, bem como formas específicas de tratar 

                                                
22

 O poder da cultura para transformar as sociedades é inegável. Nas suas diversas 
manifestações, desde os monumentos históricos e museus às práticas tradicionais e formas de 
arte contemporâneas, a cultura enriquece as nossas vidas quotidianas de inúmeras formas. 
 

23
 Tal como previsto na ET2027. 
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determinadas áreas temáticas, visando designadamente a partilha de informação e a 

harmonização de abordagens, sem prejuízo da promoção de práticas que promovam 

metas nacionais e regionais nas mais diversas matérias (como, por exemplo, o 

sequestro de carbono ou a coesão territorial). 

Se a FMB está emprenhada numa colaboração estreita com as entidades 

governamentais responsáveis pelas áreas de atuação em que opera, o mesmo se pode 

dizer em relação à Administração local, designadamente os municípios de Mealhada, 

Mortágua e Penacova, num compromisso assumido de valorização da Região. Esta 

cooperação institucional e partilha abrange também a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra (CIM RC), tendo em vista o desenvolvimento de relações 

multidimensionais de colaboração em projetos de interesse supramunicipal. 

Estes compromissos de participação e partilha ancoram na ideia da promoção do 

crescimento sustentável de cada um destes municípios, uma vez que a preservação do 

meio ambiente e a redução do impacto humano são pilares da Estratégia Europa 202024, 

entendendo-se que estes incluem a dimensão do crescimento económico e contribuem 

para o bom desenvolvimento económico-social do espaço europeu.  

É nossa convicção que este empenho seja bidirecional ou mesmo multidirecional, pois a 

valorização do território, visada tanto pelo Governo, como pelos Municípios, pressupõe 

que a natureza e a aptidão dos valores naturais intrínsecos ao território sejam 

considerados em conjunto com as componentes sociais e económicas locais, pois um 

território valorizado pelas populações resulta numa maior capacidade de resposta aos 

desafios sociais. E a valorização do território deve ser o espaço de encontro e 

coordenação da expressão espacial das diferentes políticas setoriais25, salvaguardando 

os recursos e os valores naturais bem como os sistemas indispensáveis à utilização do 

território. 

 

 

IV. RESPONSABILIZAÇÃO 

O valor da responsabilização apresenta várias vertentes, todas interligadas aos valores 

anteriores e complementares entre si: 

a. A responsabilização organizacional que vincula os órgãos e agentes da FMB e 

procura uma ação responsável, ponderada e consequente; 

b. A responsabilização ambiental que incorpora a dimensão da promoção da 

preservação do património; 

                                                
24

 No plano regional europeu, a União Europeia procura estabelecer uma nova abordagem para 
garantir o crescimento e a sustentabilidade na sua tripla dimensão (económica, social e 
ambiental) para além de 2020. Este processo, que está associado à revisão da Estratégia Europa 
2020, para um horizonte temporal futuro, deverá necessariamente refletir a implementação, a 
nível interno e externo, dos dois grandes marcos internacionais de 2015 em matéria de 
Desenvolvimento Sustentável: a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e 
o Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas. 
 
25

 Vide Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 
99/2019, de 5 de setembro e https://pnpot.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/SQ_Vconc_PNPOT_0.pdf 
 

https://pnpot.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/SQ_Vconc_PNPOT_0.pdf
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c. A responsabilização social, que incorpora a dimensão da promoção da 

participação de cidadãos portadores de deficiência e acessibilidade. 

A responsabilização organizacional está voltada “para dentro” e incorpora objetivos tais 

como a definição de Key Performance Indicators (KPI), ou seja, Indicadores-Chave de 

Desempenho, que constituem indicadores ou valores quantitativos, mensuráveis e 

comparáveis, para bem acompanhar o desempenho dos processos e do trabalho nas 

estratégias da organização; a criação de centros de responsabilidade - span of control & 

accountability, e a consequente definição de uma estratégia de facilitação do fluxo de 

materiais e informação na FMB. 

A responsabilização ambiental invoca o dever, transversal à comunidade, da defesa do 

património natural e cultural, dentro e além-fronteiras, através de todas as formas de 

colaboração internacional, assentando sempre na solidariedade intergeracional. Aqui 

importa apelar às diferentes gerações, em ações multitemáticas e através de uma 

comunicação direta e eficiente, à preservação do património, seja ele natural ou cultural, 

nos termos do previsto na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas. 

À responsabilização ambiental associa-se a responsabilização social26, uma vez que a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)27 determina, no seu 

artigo 30.º, a obrigatoriedade de ser assegurada a participação na vida cultural, 

recreação, lazer e desporto às pessoas portadoras de deficiência. 

Também este valor encontra o seu fundamento na própria Lei Fundamental, uma vez 

que o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais consagrados na 

Constituição da República Portuguesa, desenvolvido pelos princípios orientadores da Lei 

n.º 38/2004, de 18 de agosto, que aprovou as bases da prevenção, habilitação, 

reabilitação e participação das pessoas com deficiência (princípios de singularidade, 

cidadania, não discriminação, autonomia, informação, participação, globalidade, 

qualidade, primado da responsabilidade pública, transversalidade, cooperação e 

solidariedade), bem como pela Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, que proíbe e pune a 

discriminação, direta ou indireta, em razão da deficiência, devem enquadrar a ação de 

todas as instituições, públicas ou privadas do País. A FMB não constitui exceção. 

Refira-se também que o XXII Governo Constitucional (2019 – 2022) reconhecendo as 

responsabilidades da Administração Pública enquanto gestora e administradora de 

património, definiu a inclusão como um dos seus desígnios e a acessibilidade como um 

                                                
26

 Uma matéria amplamente desenvolvida em dimensões internacionais múltiplas a que Portugal 
aderiu. Referimo-nos pois, à já enunciada Agenda 2030 da ONU, mas também à Estratégia 
Europeia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030, a qual exorta os Estados-
Membros a garantir a participação das pessoas nas atividades culturais, pressupondo as 
acessibilidades nas suas diversas dimensões como condição fundamental para o seu efeito. Esta 
estratégia convida os Estados-Membros a definir políticas nacionais integradoras e inclusivas 
aplicáveis às diferentes áreas, onde se inclui a cultura. Desafia ainda os Estados-Membros a 
desenvolver serviços promotores de vida independente e de reforço da comunidade, 
nomeadamente a igualdade e não discriminação no acesso à cultura e através desta. A 
Estratégia Europeia defende que a arte e a cultura são essenciais para a participação plena na 
sociedade das pessoas com deficiência. 
 

27
 Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009, de 07.05.2009. 
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valor fundamental, reconhecendo a importância do seu papel na mudança de paradigma 

que se almeja. 

A responsabilização impele pois à implementação de programas que incorporem 

princípios, políticas e práticas de uma programação acessível e inclusiva, bem como à 

criação de redes de cooperação social. 

Os instrumentos de dimensão nacional de referência para a FMB, nesta matéria, são a 

Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025, (ENIPD 

2021-2025)28, a qual exalta a importância da inclusão designadamente através da 

cultura, e a Estratégia Nacional de Promoção da Acessibilidade e da Inclusão dos 

Museus, Monumentos e Palácios na dependência da Direção-Geral do Património 

Cultural (DGPC) e das Direções Regionais de Cultura (DRC)29 30. 

O Eixo VII Cultura, Desporto, Turismo e Lazer da ENIPD, criado especificamente para o 

tema, inclui, como linhas orientadoras, princípios gerais que a FMB adota integralmente, 

tais como: 

√ Sensibilização e capacitação de agentes e instituições – A insistência em 

políticas permanentes de sensibilização e capacitação, permitirá promover 

decisões, práticas e ações que concretizem o desígnio da inclusão das pessoas 

com deficiência, considerando as características específicas das mesmas e das 

comunidades e contextos onde estão inseridas; 

√ Cooperação, Redes e Participação – Apenas mediante uma estreita cooperação 

entre os organismos públicos, as administrações públicas e entre estas e as 

organizações não-governamentais das pessoas com deficiência (ONGPD), outras 

organizações representativas, as organizações do setor social, solidário e 

cooperativo, as empresas e demais entidades relevantes se tornará possível criar 

sinergias que contribuam para a resolução de problemas para a aprendizagem 

conjunta e para a dinamização de parcerias; 

√ Boa governação e gestão, transparência, informação e avaliação - 

Disponibilização de informação atualizada e clara relativa às ações desenvolvidas 

pela FMB que contribuam para o avanço da implementação da EPAI 2021-2025, 

bem como a mobilização dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos e 

físicos necessários à efetivação do desígnio estratégico que é a promoção da 

inclusão das pessoas com deficiência em Portugal. 

 

Estes valores, com as dimensões aqui desenvolvidas, presidem então à definição dos 

eixos estratégicos e dos respetivos objetivos estratégicos fixados para o quinquénio 

2022-2027. 

                                                
28

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2021, de 31.08.2021 
Mais informação disponível in https://www.inr.pt/documents/11309/284924/ENIPD.pdf  
 

29
 Despacho n.º 2016/2022 do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural 

de 10.02.2022, publicado em DR, 2.ª série, de 15.02.2022.  
 

30
 A EPAI 2021-2025 traduz as orientações internacionais plasmadas na Convenção de Faro da 

UNESCO e na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

https://www.inr.pt/documents/11309/284924/ENIPD.pdf
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O desenvolvimento das indústrias da cultura está estreitamente ligado ao alargamento 

e diversificação da atividade mecenática. O mecenato é hoje um aspeto bastante 

importante na política da gestão da imagem pública dos grandes grupos empresariais. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

Não há medidas operativas bem-sucedidas sem uma integração efetiva das mesmas nos 

instrumentos nacionais que levam à prática de políticas setoriais, nomeadamente e para 

a esfera de atuação do Bussaco, nas áreas da cultura, do turismo e das florestas, sem 

desconsiderar a dimensão da coesão territorial, através da cooperação com os 

municípios. 

Nesta medida, reveste-se de importância primordial que a FMB e todos os diferentes 

atores neste panorama incorporem e alinhem as suas estratégias, programas e 

iniciativas, à luz dos ODS31 e de todos os instrumentos a que estes deram origem, quer 

tenham natureza nacional ou supranacional. 

Posto isto, o modelo que enforma a Estratégia FMB 2022/2027 assenta em cinco eixos 

estratégicos interdependentes e que se projetam solidariamente: 

E1 - Valorizar e conservar o património natural 

E2 - Valorizar e conservar o património histórico e cultural 

E3 – Valorizar a dimensão turística da MNB 

E4 - Promover a Educação Ambiental 

E5 – Divulgar e Promover a MNB 

Estes eixos desagregar-se-ão em objetivos estratégicos e atividades, mas neste 

momento, vamos identificar corretamente os eixos estratégicos. 

Importa aqui introduzir uma advertência, pois a boa prossecução dos objetivos em que 

cada um destes eixos se desagrega, bem como a resposta aos desafios aqui 

enunciados, está condicionada à reunião de condições físicas, técnicas e financeiras 

adequadas, constituindo o financiamento, como não podia deixar de ser, elemento 

determinante neste desígnio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
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E1 - Valorizar e conservar o património natural 

 
Património é um conceito vasto que abrange, quer o meio ambiente natural, quer o 

cultural. Engloba as noções de paisagem, de conjuntos históricos, de sítios naturais e 

construídos, bem como as noções de biodiversidade, de acervos culturais, de práticas 

culturais, tradicionais ou atuais e de conhecimento. 

Dito isto e considerada a riqueza de cada um destes domínios na MNB optámos por, 

nesta sede, tratá-los separadamente. 

Assim, a valorização e conservação do património natural pressupõem – à semelhança 

dos outros eixos – uma atuação concertada e bem ponderada com os instrumentos 

nacionais. 

Ora, a Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas32 apela à integração da 

biodiversidade nos instrumentos planificadores das florestas e, no âmbito da Estratégia 

da União Europeia para a Biodiversidade 203033, bem como no 8.º Plano de Ação da 

União Europeia em matéria de Ambiente34, reforçando uma abordagem integrada em 

termos de políticas e de execução baseada no Pacto Ecológico Europeu, constitui-se 

como objetivo principal o aceleramento da transição ecológica para uma economia 

circular, com impacto neutro no clima, sustentável, sem substâncias tóxicas, eficiente na 

utilização dos recursos, baseada em energias renováveis, resiliente e competitiva, (…) e 

proteger, restaurar e melhorar a qualidade do ambiente, através nomeadamente de 

ações que travem e revertam a perda da biodiversidade.35  

Previu-se então, na transposição destes instrumentos para Portugal, que a gestão 

florestal deve ser feita de modo sustentável e que as florestas, a sua biodiversidade e os 

serviços por ela prestados devem ser protegidos e, na medida do possível, melhorados.  

A própria Estratégia Florestal da União Europeia especifica como área prioritária a 

Proteção das florestas e o aumento dos serviços dos ecossistemas.  

Posto isto, a resiliência da Mata do Bussaco às alterações climáticas, à poluição 

atmosférica, aos fogos, às intempéries, às pragas e às doenças, a par das medidas para 

evitar a perda da biodiversidade, constitui um desígnio estratégico para a FMB, mas 

também para o próprio país, sendo fundamental garantir investimento público na Mata, 

reforçando os meios humanos, técnicos e o conhecimento, face a esta que é 

identificada, a par das alterações climáticas, como uma das principais ameaças 

ambientais da atualidade.  

                                                
32

 A Convenção da Diversidade Biológica foi aprovada na Conferência do Ambiente e 
Desenvolvimento das Nações Unidas (Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992) e entrou em vigor a 
29 de dezembro de 1993. 
Disponível in https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf 
 
33

 Disponível in https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_pt  
 
34

 Programa Geral de Ação da União para 2030 em Matéria de Ambiente, aprovado pela Decisão 
(UE) 2022/591 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de abril de 2022, relativa a um 
Programa Geral de Ação da União para 2030 em Matéria de Ambiente [PE/83/2021/REV/1]. JO L 
114 de 12.4.2022, p. 22-36. 
 
35

 Este plano apoia e reforça uma abordagem integrada em termos de políticas e de execução 
baseada no Pacto Ecológico Europeu. 
 

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_pt
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Por outro lado, a diversidade biológica deve ser entendida como um ativo estratégico, 

inclusivamente passível de valoração económica, justificando-se, por exemplo, a criação 

de ações que visem a requalificação dos ecossistemas da Mata – em estreita 

cooperação com as autoridades competentes na área.  

Também nos termos da ENCNB 2030 estancar a perda de biodiversidade é um 

compromisso global, perante uma realidade que é tangível e consensual. No caso 

nacional, esta realidade assume uma expressão mais relevante na medida em que a 

riqueza natural do país é hoje mais do que uma obrigação ética, mas antes um dos 

pilares que concorre para o seu desenvolvimento, a par da sua riqueza cultural e paz 

social. 

Assim, considera-se aqui a necessidade de uma intervenção articulada com a 

Administração Central e Local, no estímulo à diversificação da base económica e à 

criação de emprego na zona circundante à Mata. Inclui-se ainda a valorização dos 

produtos tradicionais locais36, frequentemente associados a zonas protegidas - e a 

produção de serviços ambientais e de amenidades de lazer e recreio.  

Neste eixo, os objetivos estratégicos consistem em: 

a. Melhoria da resiliência e do valor ambiental da Mata (com o apoio de 

instrumentos financeiros específicos para a proteção de habitats, promoção da 

biodiversidade, adaptação das florestas aos efeitos das alterações climáticas e 

promoção de serviços de ecossistema); 

b. Promoção dos valores naturais e da biodiversidade (ENCNB 2030), com especial 

destaque para a conservação das aves selvagens e a conservação dos habitats 

naturais, bem como da flora e fauna salvagem, e ainda das zonas classificadas 

como de proteção às captações de águas subterrâneas); 

c. Conservação da biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar 

benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável, contribuindo 

para a meta nacional de travar a perda de biodiversidade, proteger e evitar a 

extinção de espécies ameaçadas; 

d. Estímulo à apropriação dos valores naturais e da biodiversidade37; 

e. Monitorização e vigilância sistemática do património natural; 

f. Desenvolvimento do conhecimento científico através da sua atualização e 

disponibilização para todos os agentes com interesse na matéria; 

                                                
36

 Designadamente através da promoção e venda destes produtos da “Loja da Mata” e na Loja da 
Mata online. 
 

37
 Além de este ser um dos objetivos estratégicos de Aichi no âmbito da Convenção para a 

Diversidade Biológica (CDB), era também uma marca muito presente na própria ENCNB 2001-
2010. Com efeito, já nessa altura se dava grande destaque à necessidade de concretizar as 
preocupações com esta matéria nas diferentes políticas e práticas sectoriais, algo que permanece 
como um dos principais desafios da atualidade. Todavia, é preciso ir mais longe na medida em 
que esta apropriação tem de ser alcançada de forma transversal na sociedade e, em particular, 
na sua base de sustentação, que são as pessoas que vivem e cuidam dos territórios. Reconhecer 
valor leva à apropriação e, por inerência, ao «cuidar». «Cuidar» conduz à melhoria do estado de 
conservação. A melhoria do estado de conservação facilita o reconhecimento de valor, dando 
início a um novo ciclo. É este o ciclo virtuoso que marca a ENCNB 2030, lhe dá sentido e confere 
um carácter dinâmico e que pretendemos transportar para a Estratégia FMB/2022-2027. 
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g. Desenvolvimento de uma plataforma que congregue toda a informação de base 

científica e técnica sobre o Bussaco; 

h. Implementação de medidas de gestão sustentável da Mata, tendo em vista 

designadamente, restaurar ambientes degradados e aumentar substancialmente 

os esforços de reflorestação; 

i. Redução da vulnerabilidade da Mata aos efeitos das alterações climáticas e 

fenómenos extremos; 

j. Desenvolvimento de instrumentos de monitorização e reporte de emissões de 

gases efeito estufa; 

k. Implementação de novas medidas para evitar a introdução e reduzir 

significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas do 

Bussaco, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias; 

l. Mobilização de recursos para encontrar financiamento para uma gestão florestal 

mais sustentável, para a conservação e a reflorestação [Os fundos europeus 

estruturais e de investimento (FEEI) contribuem para a promoção de uma 

agricultura e floresta sustentáveis e nesse sentido as principais prioridades de 

intervenção da política de florestas relacionam-se com o domínio 

«Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos»38]. 

A utilização de indicadores, tanto individualmente como em combinação com outros, é 

uma ferramenta essencial na avaliação do estado global da biodiversidade e também do 

património do Bussaco39.  

Em Portugal, existem linhas de vigilância e ou monitorização muito dirigidas, realizadas, 

na sua maioria, em áreas classificadas e incidindo sobre espécies e habitats protegidos, 

suscetíveis de produzir informação que poderá vir a integrar, após adaptação e 

processamento adequados, um Programa de Monitorização e Vigilância mais vasto e 

desenhado à escala regional ou nacional, revelando-se, assim, como importantes fontes 

de dados.40 Seria de uma enorme relevância que este programa nacional abrangesse 

também a área do Bussaco, sem prejuízo do desenvolvimento de instrumentos próprios, 

específicos, para implementação e controlo interno. 

A FMB, atenta a densidade da população florestal do Bussaco, não pode pois deixar de 

apelar ao desenvolvimento de instrumentos que visem uma avaliação atualizada do 

património natural do Bussaco, tais como a monitorização das espécies exóticas 

                                                
38

 Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
6-B/2015, de 04.02.2015. 
 

39
 Os indicadores sumarizam correlações complexas de uma forma inteligível e destacam as 

principais tendências do estado da biodiversidade e do património geológico, permitindo a 
avaliação e correção de políticas e linhas de ação, podendo ser usados ao nível nacional, 
regional ou global. 
 

40
 São exemplos disto algumas linhas de trabalho sobre aves aquáticas invernantes, estações de 

esforço de anilhagem de aves, mortalidade de aves em linhas de transporte e distribuição e 
energia, monitorização de morcegos cavernícolas e abrigos de importância nacional, controlo de 
espécies exóticas invasoras, utilização de venenos e suas consequências para a Fauna (PAP) 
(Pterodroma madeira), programa de monitorização (indicadores biológicos) da Diretiva Quadro da 
Água (DQA), monitorização da condição ambiental de AMP dos Açores, entre muitas outras. 
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invasoras, tendo em vista o já referido reforço ao seu combate. 

A FMB, até ao limite da sua capacidade, tanto no que toca aos recursos humanos, 

técnicos e financeiros, privilegiará também a criação de instrumentos que contribuam 

para as metas nacionais de mitigação das emissões de gases de efeito estufa41, 

designadamente, os previstos na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, a qual impele à redução das emissões internas nacionais em valores entre 

80-95% em 2050 (comparados com os níveis de 2005), bem como na Estratégia da 

União Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas.42 

Neste domínio, a FMB pretende converter determinadas parcelas da Mata do Bussaco 

em fontes de sequestro de carbono43 44. Pretende ainda atualizar o seu parque 

automóvel, privilegiando a mobilidade elétrica através da aquisição de viaturas movidas 

a energias renováveis (minibuses turísticos), que não dependem de combustíveis 

fósseis. A FMB prevê, por esta via, introduzir uma mobilidade intramuros mais eficiente, 

quer no que concerne à fonte de energia, quer no que respeita ao estímulo da adoção de 

soluções partilhadas, pois tratar-se-á de uma solução que transporta um mínimo de 6 

passageiros, para utilização nos passeios turísticos, como referimos, intramuros. 

Assume aqui também importância a promoção do consumo de biomassa, bem como, 

como veremos mais adiante, a realização de ciclos de eventos temáticos, no âmbito do 

eixo da educação ambiental, subordinados ao tema da neutralidade carbónica. 

A fixação destes objetivos estratégicos considerou uma miríade de instrumentos 

públicos, pois, para além dos já enunciados, socorremo-nos ainda da Estratégia Europa 

2020, atendemos às metas da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 2020 

(ENAAC) 45 (entretanto prorrogada até 31 de dezembro de 2025), a qual foi aprovada 

                                                
41

 Contribuindo assim para a meta nacional de atingir níveis de sequestro próximos das 11 a 13 
milhões de toneladas de CO2 pelas florestas. 
 

42
 Nesta matéria, veja-se ainda a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, que 

contempla, nos seus objetivos operacionais, a adaptação às alterações climáticas, assim como a 
Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes. Destaca-se a complementaridade 
destes com demais instrumentos, tais como: o Plano Nacional de Ação para a Eficiência 
Energética, o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, o Programa para a 
Mobilidade Elétrica em Portugal e a Estratégia Nacional para o Ar… 
 

43
 Vide Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, disponível in 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=roteiro-para-a-neutralidade-
carbonica-2050-  
 

44
 Vide Plano Nacional Energia e Clima 2030, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 53/2020, de 10 de julho, disponível in https://files.dre.pt/1s/2020/07/13300/0000200158.pdf  
 

45
 A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2010 assentava numa estratégia 

bidimensional de adaptação e de mitigação, cuja complementaridade permitiria a promoção de 
um correto planeamento e o desenvolvimento de uma sociedade e economia resilientes, 
competitivas e de baixo carbono, ao: i) manter o conhecimento científico atualizado e disponível; 
ii) reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade de resposta, com vista à minimização dos 
efeitos das alterações climáticas, fomentando a capacidade de identificar necessidades 
específicas de grupos desfavorecidos; iii) aumentar a consciencialização sobre as alterações 
climáticas e os seus impactos; e iv) cooperar a nível internacional, apoiando os países mais 
vulneráveis (nomeadamente, no quadro da CPLP), numa ótica de coerência de políticas. 
Contudo, as dificuldades na criação do painel de apoio científico originalmente proposto e na 
articulação dos diferentes grupos setoriais determinaram a sua redefinição e formulação da 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020. Assente no alinhamento com o 
quadro comunitário e nacional, esta assume como visão “um país adaptado aos efeitos das 
alterações climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050-
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/documento?i=roteiro-para-a-neutralidade-carbonica-2050-
https://files.dre.pt/1s/2020/07/13300/0000200158.pdf
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pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, e enquadra-se no 

Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC)
46

, o qual, por sua vez, estabelece a 

visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no 

desenvolvimento de uma economia competitiva, resiliente e de baixo carbono, contribuindo 

para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal
47

. A par com o subsequente 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/203048, constituem estes os 

                                                                                                                                             
conhecimento técnico-científico e em boas práticas”, estabelecendo objetivos como: i) melhorar o 
nível de conhecimento sobre as alterações climáticas, riscos, impactos e consequências; ii) 
implementar medidas de adaptação; e iii) promover a integração e monitorização da componente 
da adaptação às alterações climáticas nas políticas públicas e setoriais, incluindo as políticas de 
ordenamento do território, de desenvolvimento urbano sustentável e de gestão dos recursos 
hídricos. A monitorização da ENAAC 2020 permitiu: i) reforçar a articulação entre setores e áreas 
temáticas para partilha de informação e harmonização de abordagens; ii) prosseguir o 
investimento no conhecimento científico para obviar as lacunas de informação de carácter 
setorial, ao nível das vulnerabilidades às alterações climáticas e fenómenos extremos; iii) 
desenvolver uma Plataforma Nacional de Adaptação, constituindo-se como repositório de toda a 
informação de base científica e técnica sobre a componente de adaptação a nível nacional; e iv) 
desenvolver o sistema de recolha de informação sobre projetos e ações das diversas entidades a 
nível nacional, regional e local, apelando à participação voluntária dos agentes setoriais. 
A ENAAC estabelece então objetivos e o modelo para a implementação de soluções para a 
adaptação de diferentes setores aos efeitos das alterações climáticas: agricultura, biodiversidade, 
economia, energia e segurança energética, florestas, saúde humana, segurança de pessoas e 
bens, transportes, comunicações e zonas costeiras. Para este efeito, a ENAAC tem como 
objetivos melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas e promover a 
integração da adaptação às alterações climáticas nas políticas sectoriais e instrumentos de 
planeamento territorial. A ENAAC pretende ainda ajudar a administração central, regional e local 
e os decisores políticos a encontrar os meios e as ferramentas para a implementação de soluções 
de adaptação baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas.  
Na resposta aos desafios referidos o financiamento é elemento determinante, devendo aqui 
destacar-se, no âmbito dos apoios europeus, o Programa Eficiência e Uso Sustentável de 
Recursos, complementado pelos programas LIFE, H2020 e pelo Programa de Desenvolvimento 
Rural 2020. Salientam-se algumas iniciativas: a conceção e implementação do Programa AdaPT, 
programa piloto de projetos de adaptação às alterações climáticas em Portugal, financiado pelo 
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e pelo Fundo Português de Carbono; e a 
Conferência Internacional sobre Água e Adaptação às Alterações Climáticas, ao abrigo do 
referido Mecanismo. Vide in https://apambiente.pt/clima/estrategia-nacional-de-adaptacao-
alteracoes-climaticas 
 

46
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Consulta_Publica/DOCS_QEPI

C/150519_FAQs_QEPIC.pdf 
 

47
 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 julho 2020 prorroga, até 31 de 

dezembro de 2025, a Estratégia Nacional de Adaptação à Alterações Climáticas (ENAAC2020) 
através da aprovação do Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030).  
 

48
 O PNAC 2020/2030 estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais; define 

metas setoriais que consubstanciam os objetivos de redução de emissões nacionais, decorrentes 
do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) e previstas no QEPiC, e identifica um conjunto 
de opções de políticas e medidas setoriais com potencial custo-eficaz. 
A concretização da visão estabelecida para o Quadro Estratégico da Política Climática assenta 
nos seguintes nove objetivos: 

1. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 
emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa; 

3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 
4. Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de 

cooperação; 
5. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 
6. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a 

ação individual e coletiva; 
7. Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

https://apambiente.pt/clima/estrategia-nacional-de-adaptacao-alteracoes-climaticas
https://apambiente.pt/clima/estrategia-nacional-de-adaptacao-alteracoes-climaticas
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Consulta_Publica/DOCS_QEPIC/150519_FAQs_QEPIC.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/Consulta_Publica/DOCS_QEPIC/150519_FAQs_QEPIC.pdf
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referenciais estratégicos para o desenvolvimento deste eixo. 

Transversal ao desenvolvimento deste eixo estratégico é ainda, como não podia deixar 

de ser, a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 

(ENCNB2030), que assenta no reconhecimento de que o património natural português 

concorre decisivamente para a afirmação do país internacionalmente e, deste modo, 

contribui para a concretização de um modelo de desenvolvimento assente na valorização 

do seu território e dos seus valores naturais. Afirmação que estabelece a ligação entre 

este eixo estratégico e o E3 – Valorizar a dimensão turística da MNB. 

Por último, uma referência à Estratégia Nacional para as Florestas49, e ao PDR2020, 

uma vez que ambos definiram vários objetivos estratégicos, no quadro da gestão 

sustentável da floresta nacional, dos quais destacamos:  

1. A minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos,  

2. A melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos e  

3. A racionalização e simplificação dos instrumentos de política,  

Estes objetivos são transponíveis para a Mata do Bussaco, com particular ênfase na 

prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos50, pelo que serão adotados 

pela FMB, de forma obviamente adaptada. 

A este respeito, merece ainda destaque a Convenção da Diversidade Biológica das 

Nações Unidas51 e, em particular, o compromisso com os cinco objetivos estratégicos de 

Aichi, as seis metas da Estratégia da EU para a Biodiversidade 2020 e as metas 

relevantes da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2030. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
8. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 
9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos 

climáticos nos domínios setoriais (mainstreaming). 
 
49

 A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 114/2006, de 15 de setembro. 
 

50
 Matéria no âmbito da qual o PDR2020 estipulou apoios para investimento com objetivos 

ambientais de preservação da biodiversidade, incluindo, entre outros, a erradicação de espécies 
invasoras lenhosas, bem como a regulação da introdução na Natureza de espécies não indígenas 
da flora e da fauna, e ainda os programas de prospeção, monitorização e inspeção fitossanitária 
que procuram conhecer e detetar precocemente a introdução de espécies exóticas nocivas às 
plantas (pragas e doenças). 
 

51
 A Convenção da Diversidade Biológica foi aprovada na Conferência do Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas (Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992) e entrou em vigor a 
29 de dezembro de 1993. 
Disponível para consulta in https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf 
 

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
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Objetivos estratégicos para valorizar e conservar o património natural do Bussaco 

O equilíbrio ambiental e a proteção dos recursos naturais, a par do restabelecimento do potencial silvícola em áreas florestais atingidas por agentes 

abióticos e bióticos nocivos, bem como a proteção e preservação da biodiversidade, e ainda a preservação da paisagem, constituem pois objetivos 

tão prementes para a viabilidade do planeta para as gerações futuras, que abrangem a Mata Nacional do Bussaco, da mesma maneira que 

abrangem a Foresta Irati (Espanha) ou a Foresta Umbra (Itália), bem como a Forêt de Paimpont (França), o Hallerbos (Bélgica) ou a Floresta Negra 

(Alemanha). 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Manutenção dos índices de riqueza 
biológica da Mata 

Implementar medidas de gestão sustentável da Mata, tendo em vista 
designadamente restaurar ambientes degradados e aumentar substancialmente 
os esforços de reflorestação 

X X X X X X 

Continuar a implementação do plano de combate e redução de espécies 
invasoras  

X X X X X X 

Desenvolver instrumentos de cooperação com os municípios de Mealhada, 
Mortágua e Penacova tendo em vista a promoção da proteção da floresta, a 
valorização dos produtos tradicionais locais e na produção de serviços ambientais 
e de recreio 

 X     

Valorizar o mosaico de habitats X X X X X X 

Adquirir plantas que não se conseguem reproduzir nos viveiros da Mata Nacional 
do Bussaco – ex. fetos arbóreos, plantas exóticas, espécies herbáceas para 
combater espécies invasoras, etc. 

 X     

Desenvolvimento de um programa de 
monitorização e vigilância sistemática do 
património natural 

Mobilizar recursos para encontrar financiamento para uma gestão florestal mais 
sustentável, para a conservação e a reflorestação

52
  

X X X X X X 

Produzir e sistematizar informação, de forma consistente, com base na 
implementação de indicadores tendentes à avaliação do estado global da 
biodiversidade do Bussaco e de monitorização das espécies exóticas invasoras, 
tendo em vista o reforço ao seu combate 

  X    

Implementar instrumentos de monitorização que permitirão avaliar, por exemplo, 
a vulnerabilidade dos ecossistemas da Mata do Bussaco perante as alterações 
climáticas e fenómenos extremos 

  X    

                                                
52

 Os fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI) contribuem para a promoção de uma agricultura e floresta sustentáveis e nesse sentido as principais 
prioridades de intervenção da política de florestas relacionam-se com o domínio «Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos». 
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Desenvolvimento do conhecimento 
científico, monitorização e vigilância do 
património natural 

Promover o voluntariado científico, nomeadamente através de um programa de 
estágios, em parceria com a Academia 

X X X    

Desenvolver, com a Academia, um modelo de monitorização da emissão de 
gases com efeito de estufa 

 X X X   

Criar instrumentos que permitam a disponibilização a todos os agentes com 
interesse na matéria, de uma plataforma que congregue toda a informação de 
base científica e técnica sobre o Bussaco 

  X    

Atualizar a cartografia da Mata  X     

Elaborar cartografia de habitats e dos exemplares notáveis, bem como das áreas 
de importante valor conservacionista 

 X     

Os micro-habitats existentes na Mata poderão constituir alvo de estudos 
científicos, nomeadamente para espécies endémicas e emblemáticas, como a 
salamandra-lusitânica (Chiglossa lusitanica) e os lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) 

  X    

Conservação da biodiversidade 
Implementar novas medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente 
o impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas do Bussaco e 
controlar ou as espécies consideradas prioritárias 

 X     

Redução da vulnerabilidade da Mata aos 
efeitos das alterações climáticas e 
fenómenos extremos 

Converter determinadas parcelas da Mata do Bussaco em fontes de sequestro de 
carbono 

 X     

 Aderir à mobilidade elétrica, com a aquisição de viaturas movidas a energias 
renováveis (minibuses turísticos), promovendo, em simultâneo, o transporte 
coletivo, substituindo progressivamente a frota automóvel da FMB 

 X     

Substituir os equipamentos elétricos que revelem uma performance ineficiente por 
outros mais eficientes em todos os espaços/edifícios geridos pela FMB 

 X X    

Promover o consumo de biomassa   X    

Melhorar a gestão florestal e da produtividade dos povoamentos   X    

Promover os princípios da economia circular, designadamente através da 
redução do uso de plástico de uso único na Loja da Mata e na Esplanada da 
Mata, apelando à consciência ambiental dos visitantes/consumidores (venda de 
produtos em frascos de vidro ou outro material reutilizável, em detrimento do 
plástico de utilização única) 

 X     

Aumento dos serviços dos ecossistemas 
Requalificar os ecossistemas da Mata 
 

    
X 

 

Melhoria da resiliência e do valor 
ambiental da Mata 

Procura ativa de instrumentos financeiros específicos para a proteção de habitats, 
promoção da biodiversidade, adaptação das florestas aos efeitos das alterações 
climáticas e promoção de serviços de ecossistema, para a FMB apresentar 
projetos passíveis de serem co-financiados 
 

X X X X X X 
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Conservar a biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar 
benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável, contribuindo 
para a meta nacional de travar a perda de biodiversidade, proteger e evitar a 
extinção de espécies ameaçadas 

X X X X X X 

Preservar as linhas de drenagem natural (para a conservação da vegetação 
ripícola) 

 X X X X X 

Elaborar e implementar um Plano de Manutenção da Flora da MNB, no âmbito do 
qual se desenvolverá, por exemplo, a constituição de um “banco” de plantas 
envasadas e programação e registo, em suporte digital, de todas as intervenções 
que forem feitas na MNB  

 X     

Desenvolver programas de monitorização, de forma a averiguar a existência de 
alterações/ameaças à fauna existente, permitindo estudos, a longo prazo, acerca 
dos ciclos vitais das populações locais, considerando nomeadamente a sua 
adaptação às alterações climáticas 

  X X   

Atualizar o programa de gestão de combustíveis com o controlo de invasoras 
lenhosas, de forma de reduzir a perigosidade de incêndio rural e a reabilitação de 
ecossistemas.  

 X     

Gestão de faixas de combustível e defesa da floresta contra incêndios  X     

Cooperação interorganizacional Implementar um programa de cooperação multiescalar com Municípios, Escolas, 
IPSS e outros players na área da educação, na área social, bem como escolas de 
turismo da Região, que visem consciencializar e mitigar os efeitos dos desafios 
vindouros na área do ambiente, da valorização e preservação dos recursos 
naturais, bem como das alterações climáticas 

 X     
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E 2 - Valorizar e conservar o património histórico e cultural 
 

Como já referimos supra, património é um conceito vasto que abrange, quer o meio 

ambiente natural, quer o cultural. Engloba as noções de paisagem, de conjuntos históricos, 

de sítios naturais e construídos, bem como as noções de biodiversidade, de acervos 

culturais, de práticas culturais, tradicionais ou atuais e de conhecimento. 

Por questões sistemáticas, tratamo-los aqui separadamente. 

O conceito de património está em constante evolução, extravasando a dimensão nacional e 

assumindo, com assertividade, uma dimensão universal, através da ação de organismos 

como a UNESCO. 

Podemos no entanto afirmar que o património resulta da atribuição aos objetos de um 

significado valorativo que lhes confere o estatuto de suporte de memória e de identidade. 

Estes objetos passam a constituir uma herança que a comunidade protege e transmite às 

gerações vindouras como fator de enriquecimento e coesão, justificando que a Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro se refira ao património cultural como esteio da independência e 

da identidade nacionais53. Ou seja, a valorização do património histórico-cultural54 é a 

valorização da identidade que molda as pessoas, constituindo um autêntico garante do 

direito à memória individual e coletiva, permitindo-nos entender o universo sociocultural em 

que nos inserimos. Assim, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a 

culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo, é manter a identidade desse 

mesmo povo. 

A par destas funções vitais, o património cultural valoriza o território, incrementa a qualidade 

de vida e é reconhecido como um importante recurso económico.  

No contexto atual, o património apresenta-se como um fator de competitividade que 

interessa potenciar como elemento de diferenciação e atração dos territórios. 

Posto isto, valorizar e conservar o património cultural são tarefas basilares e de longo 

prazo, que têm uma miríade de outras tarefas subjacentes, tais como o estudo e a produção 

de conhecimento, a salvaguarda, o registo, o controlo, a monitorização, a proteção e a 

divulgação.  

A valorização do património tem vindo a gerar uma gama crescente de produtos e serviços 

que tendem a dinamizar a economia, promovendo desenvolvimento económico e social 

através da movimentação do comércio local, do intercâmbio cultural e da interação social, o 

que, conjugadamente, tem vindo a gerar ainda a beneficiação das infra-estruturas urbanas. 

Queremos com isto dizer que não se trata de uma atividade estéril, que resulta meramente 

da necessidade de preservação identitária, mas de uma atividade com potencial para gerar 

                                                
53

 https://culturanorte.gov.pt/areas-de-intervencao/patrimonio-cultural/  
 

54
 O International Council of Monuments and Sites [ICOMOS, 1975] apresenta um conceito de 

património cultural que abrange tudo o que esteja relacionado com a cultura, memória, identidade de 
um indivíduo, grupo ou comunidade, devendo ser preservado mantendo assim as características 
consideradas importantes para esse mesmo grupo. Esta noção também surge oficialmente, pela 
primeira vez, no conceito de turismo cultural pela Carta de Turismo (ICOMOS, 1975). Neste 
documento normativo indica-se objetivamente que o visitante tem como principal finalidade descobrir 
monumentos e sítios de um determinado espaço ou destino. 

https://culturanorte.gov.pt/areas-de-intervencao/patrimonio-cultural/
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desenvolvimento e rendimento (income), nas suas múltiplas grandezas. 

O Bussaco, sendo expressão viva da longa caminhada do desenvolvimento histórico que 

constitui a essência da identidade autóctone e local, logo, também da identidade regional e 

nacional, conjuga-se, de uma forma única e excecional, com a memória coletiva da 

comunidade local, ambos insubstituíveis, o que convoca uma necessidade premente - e 

extensível a todos os players envolvidos,- de preservação, valorização, promoção e 

divulgação deste património. 

O principal agente de intervenção, neste âmbito, não podia deixar de ser o Estado 

Português, ao qual incumbe, desde logo, proteger e valorizar o património cultural como 

instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa humana, objeto de direitos 

fundamentais, meio ao serviço da democratização da cultura e esteio da independência e 

da identidade nacionais.  

No caso da FMB, a valorização e preservação do património do Monumento Nacional que 

agrega tudo o que a Mata do Bussaco contém, é uma obrigação legal e estatutária, mas, no 

âmbito do plano de ação conjugada que temos vindo a advogar, consiste também numa 

opção estratégica de grande importância para a gestão do território, que impõe a 

participação dos municípios a que os territórios circundantes e beneficiários pertencem.  

Considere-se ainda que o património cultural do Bussaco, à semelhança de qualquer outro, 

representa um recurso endógeno não renovável. A sua finitude e impossibilidade de 

substituição constituem razão bastante para a criação de um modelo de gestão integrado e 

da referida estratégia de ação concertada, à semelhança do que tem vindo a ser defendido 

para as outras áreas de ação da FMB, com os municípios adjacentes ao território do 

Bussaco. 

Numa perspetiva macrossocial, a valorização permite pois a diferenciação e a qualificação 

do Bem (sítio), aumentando a sua atratividade para o turista. Mas esta diferenciação, 

contribuindo para a inclusão social e para o desenvolvimento do sentido de pertença das 

comunidades locais, não pode prejudicar a autenticidade do Bem. Assim o estatui a política 

nacional do património cultural, a qual obriga à conservação e salvaguarda do património 

cultural de importância europeia e do património cultural de valor universal excecional, com 

destaque particular para os bens culturais que integrem o património cultural português ou 

que com este apresentem conexões significativas. 

Não podemos abordar esta temática sem considerar a correlação do crescimento do 

turismo cultural com o desenvolvimento local. Atenta a tendência já consolidada de um 

mercado turístico relacionado com a História e com a memória, e o seu contributo para 

gerar receitas que conduzam ao desenvolvimento local, este é um fator-chave das 

estratégias municipais, no que se refere ao desenvolvimento das suas infraestruturas 

urbanas, não sendo despiciente a relevância que assume nas respetivas estratégias de 

marketing territorial55 56, considerando a funcionalidade que lhe está associada na fixação 

                                                
55

 Este conceito, abordado desenvolvidamente no E3 (pp. 31 a 36), entrou definitivamente no 
vocabulário geográfico e na agenda política na última década do século passado. À necessidade de 
criar uma imagem positiva, credível e coerente das cidades, de forma a atraírem turistas, empresas, 
investimentos e novos residentes, juntou-se a necessidade de satisfazer as expectativas e anseios 
das populações e dos investidores. Para o efeito tornou-se um imperativo a valorização e 
qualificação dos recursos dos territórios. Significa que a abordagem do marketing territorial evoluiu 
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de população e de aumento da participação social. 

Aqui interessa-nos sobretudo focar as ações que os territórios podem protagonizar, com 

vista à promoção, divulgação e sobretudo à valorização do seu potencial, da sua marca 

identitária que, em grande medida, abrange o Bussaco – Mata e Serra -. 

Para tanto é preciso identificar as necessidades, desejos e interesses dos diferentes atores, 

de forma a promover um conjunto de iniciativas que projetem o território tornando-o mais 

competitivo e atrativo. É neste processo colaborativo, com municípios/territórios que 

assentamos boa parte desta nossa proposta, pois a definição das necessidades, desejos e 

interesses dos diferentes atores só se alcança com precisão se considerarmos o território 

da Serra e Mata do Bussaco em conjunto, de forma a conseguirmos traçar uma estratégia 

conjunta (sem prejuízo das respetivas estratégias individuais. Esta estratégia conjunta que 

preconizamos assumirá sempre uma ação complementar). 

Definida a importância de uma ação ponderada, estrategicamente equilibrada e concertada, 

analisemos a questão da universalidade do direito à fruição do património, o qual 

condicionará a definição de uma estratégia para o Bussaco. 

 Nos termos do artigo 7.º da já referida Lei de Bases do Património Cultural, todos têm 

direito à fruição dos valores e bens que integram o património cultural, como modo de 

desenvolvimento da personalidade através da realização cultural. Direito este que nos 

remete para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). Esta 

convenção determina, no seu artigo 30.º, a obrigatoriedade de ser assegurada a 

participação na vida cultural, recreação, lazer e desporto a todos os cidadãos portadores de 

deficiência. Também neste sentido, a Estratégia Europeia para os Direitos das Pessoas 

com Deficiência 2021-2030, exorta os Estados-Membros a garantir a participação das 

pessoas nas atividades culturais, pressupondo as acessibilidades nas suas diversas 

dimensões como condição fundamental para o seu efeito.57  

A perspetiva consubstanciada nesta Estratégia de Promoção da Acessibilidade e da 

Inclusão58 (EPAI) traduz as orientações internacionais plasmadas na Convenção de Faro da 

UNESCO e na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Convenção funda-se 

na ideia de que o conhecimento e o usufruto do património são relevantes para o direito de 

participação dos cidadãos na vida cultural, conforme definida na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. Apresenta o património cultural como um recurso útil para o 

desenvolvimento humano, para a valorização da diversidade cultural e a promoção do 

diálogo intercultural mediante um modelo de desenvolvimento económico fundado no 

princípio de utilização sustentável dos recursos.  

Já a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas 

                                                                                                                                                  
de uma perspetiva mais centrada na imagem do território para uma perspetiva que contemple uma 
estratégia de gestão integrada com o objetivo último de desenvolvimento local.  
 

56
 Encontramos no marketing territorial um instrumento de promoção dos territórios, onde é possível 

construir ou modificar a imagem que o público tem desses mesmos territórios. O marketing territorial 
abrange as características essenciais do marketing estratégico aplicado a um produto tão particular 
como é o território, permitindo pois um planeamento estratégico visando o desenvolvimento local, 
através da promoção dos respetivos atrativos. 
57

 Convida ainda os Estados-Membros a definir políticas nacionais integradoras e inclusivas 
aplicáveis às diferentes áreas, onde se inclui a cultura. 
 
58

 Disponível para consulta in https://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/noticias/epai-jan-vf.pdf  

https://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/noticias/epai-jan-vf.pdf
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configura o compromisso global de todos os países para criar um modelo de 

desenvolvimento inclusivo, promovendo o bem-estar de todas as pessoas, a proteção do 

ambiente e o combate às alterações climáticas, onde “ninguém pode ficar para trás”. 

A EPAI 2021-202559 encontra-se alinhada com este desígnio global, principalmente no que 

respeita aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:  

√ ODS 4 - garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos em todas as 

idades; o ODS 10: reduzir as desigualdades; o ODS 11: tornar as cidades e 

comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis; o ODS 16: promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis;  

√ ODS 17 - desenvolver parcerias para a implementação dos objetivos, através de 

parcerias multissectoriais que mobilizem e partilhem conhecimento, perícia, 

tecnologia e recursos.  

A acessibilidade e a inclusão de todas as pessoas nos museus, monumentos e palácios 

nacionais (geridos pela DGPC ou não), seja em contexto de trabalho ou de fruição, 

garantem o cumprimento das disposições que constam na Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030, assim como no novo Bauhaus Europeu. 

A Estratégia de Promoção da Acessibilidade e da Inclusão (EPAI) 2021-2025 considera 

também dimensões relativas à igualdade de género, à integração de pessoas de grupos 

vulneráveis, à valorização da interculturalidade e ao reforço da coesão social. Pressupõe, 

como elemento fundamental, que se está perante pessoas com características e realidades 

muito diversas, com graus diferenciados de autonomia, que carecem de soluções distintas.  

A necessidade de aprofundar o trabalho realizado e de continuar a desenvolver um conjunto 

de políticas para a inclusão que se constituam como instrumentos de inteligência coletiva 

social, capazes de contrariar desvantagens e limitações e de desenvolver ciclos de 

oportunidade de ação, de inclusão e de melhoria da qualidade de vida encontram reflexo 

nos valores e objetivos desta Fundação.  

Considere-se ainda que os objetivos estratégicos da EPAI reforçam sinergias com outras 

estratégias nacionais no domínio da promoção de direitos, nomeadamente a Estratégia 

Nacional para Igualdade e Não-Discriminação, a Estratégia Nacional para os Direitos da 

Criança, a Estratégia Nacional para a integração das Comunidades Ciganas, o Plano 

Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações, o Plano Nacional de 

Combate ao Racismo e à Discriminação, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, o 

Plano Nacional das Artes e o Plano Estratégico dos Museus, Monumentos e Palácios 2021-

2031. 

A FMB pretende, então, neste quinquénio, implementar práticas que promovam novas 

formas de expor e interpretar os bens, incluir exposições temporárias que abordem a 

temática da deficiência, bem como implementar projetos experimentais que concorram para 

                                                
59

 A EPAI 2021-2025 reflete ainda o trabalho desenvolvido relativamente à Estratégia Portugal 2030 
para o quadro financeiro plurianual. 
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a desconstrução de estereótipos na representação da deficiência, diversificar e adaptar os 

instrumentos de acesso às coleções (através de novos recursos tecnológicos, pedagógicos 

e/ou facilitadores da interpretação), desenvolver uma oferta interpretativa diferenciada que 

responda às necessidades dos públicos tendo em consideração as suas características, 

condições e identidades, etc. 

Pretende ainda esta fundação estabelecer protocolos de cooperação interorganizacionais 

com os Municípios limítrofes e instituições regionais, procurando promover processos 

inclusivos e integradores, de natureza multiescalar, nos termos dos quais se desenvolverão 

iniciativas específicas para as comunidades locais, com particular enfoque na comunidade 

escolar e nas comunidades com carências sociais, apoiados pelas Instituições de 

Solidariedade Social locais e regionais.  

Este esforço de cooperação assenta no reconhecimento da relevância da criação de redes 

e conectividades que reforcem a coesão social, económica e regional, fundadas na 

inovação social e na sustentabilidade ambiental, na promoção da cidadania ativa, da 

solidariedade e de uma economia com valores democráticos, colocando as pessoas em 

primeiro lugar.  

Este projeto assenta na reconhecida importância estratégica do setor social e solidário, 

devidamente enquadrada pelo Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social, que é 

crucial na valorização dos recursos naturais e culturais de natureza territorial. 

Com efeito e como já referimos, a representatividade e a envolvência das pessoas com 

deficiência, dos grupos vulneráveis e em risco de exclusão, é um desafio que tem grande 

expressão nas orientações do Novo Bauhaus Europeu.  

Numa visão global e sistémica, este documento estratégico explora soluções de 

participação ativa direta e indireta destas pessoas pois a sua envolvência permite inovar, 

estimulando novas perspetivas, potenciando recursos, construindo novos conteúdos e 

alargando o leque de visitantes. 

A valorização do património cultural impele pois à participação e inclusão de todos. 

A montante, a FMB tem ainda de lidar com a incumbência de coligir conhecimento, atual e 

crescente, sobre o património móvel, imóvel e imaterial da Mata do Bussaco, pois, como 

referimos supra, o nível do conhecimento que se detém atualmente sobre o património da 

MNB está disperso e desatualizado.  

Assim, a melhoria do estado do conhecimento sobre o património histórico e cultural da 

Mata é vital para uma gestão mais adequada e para projetos que se pretendem 

concretizáveis durante o mandato deste Conselho Diretivo, pois só assim se consegue criar 

uma dinâmica proativa da conservação do património cultural, assente na informação, no 

conhecimento, na inovação na inclusão. 

Em suma, a valorização e preservação do Bussaco inicia-se com a identificação, 

inventariação e classificação de todos os bens imóveis, móveis e imateriais da área de 

intervenção em causa, neste caso, a Mata Nacional do Bussaco. Passa pela criação de um 

plano de gestão que inclui ações específicas de preservação, reabilitação, conservação e 

eventual restauro, o qual deve ser articulado com as autoridades nacionais competentes na 

área, sem prejuízo da vertente de investigação, educação, inovação e experimentação. 
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Interessa ainda encontrar mecanismos de monitorização que permitam uma avaliação mais 

regular do estado de conservação dos valores culturais da Mata.  

Os instrumentos considerados, na estruturação deste plano, consistem na literatura 

produzida pelo International Center for the Study of the Preservation and Restoration of 

Cultural Property (ICCROM), pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(ICOMOS), pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais (IUCN), sem prejuízo da Lei de Bases da Política e do Regime de Proteção e 

Valorização do Património Cultural60. Relevam ainda outros instrumentos de política 

internacional, como a Estratégia de Promoção da Acessibilidade e da Inclusão dos Museus, 

Monumentos e Palácios 2021-2025. 

Por último, existem experiências ou produtos do turismo cultural bastante diversificados, tais 

como o teatro61, performances, artes performativas visuais, digital, literatura, design, 

música, ou mesmo o turismo criativo quando se trata da participação no processo criativo 

das artes. Todos estes podem complementar e oferecer abordagens novas que permitam 

novas formas de fruir e de contemplar o património. Neste âmbito importa todavia atender 

ao risco de commodification (“aculturação” ou perda de autenticidade) que consiste na 

introdução de alterações na cultura recetora e na identidade local através da assimilação da 

cultura do turista62. Ao qual acresce o risco de manipulação de tradições e costumes para 

entretenimento. Ambos riscos aos quais importa escapar através de uma prevenção 

estratégica. 

A preservação do património e da identidade do Bussaco deve andar a par com o 

desenvolvimento de uma atividade turística sustentável63, permitindo fornecer aos turistas 

as comodidades a que estão habituados nos seus países de origem, sem colocar em risco 

a biodiversidade ou ceder ao fenómeno de “contaminação arquitetónica”, que consiste na 

construção de infraestruturas turísticas desenquadradas da traça dominante, através de 

uma urbanização sem respeito pela área natural que se procura, a todo o custo, preservar 

na Mata do Bussaco. 

Neste âmbito, os objetivos para este quinquénio consistirão em: 

√ Preservar a autenticidade do estilo arquitectónico do Bussaco; 

√ Preservar a autenticidade das artes locais e dos festejos culturais; 

√ Proteger e apoiar os métodos de produção cultural locais;  

                                                
60

 A Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 36/2021, de 14 de junho 
estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, como 
realidade da maior relevância para a compreensão, permanência e construção da identidade 
nacional e para a democratização da cultura. 
 
61

 Segundo Howard L.Hughes, in Culture and tourism: a framework for further analysis. Managing 
Leisure, 2002, um estudo realizado em 1982 comprovou que o teatro era uma das motivações para 
visitar certos locais da cidade de Londres. Este mesmo autor também faz referência ao facto de 
estes mesmos visitantes serem os prováveis responsáveis pela permanência da atividade 
representativa nos teatros do West End, promovendo a sua continuidade nas épocas de verão. 
 

62
 Naturalmente isso só acontece num contexto próximo do turismo de massas e se a comunidade 

local não for envolvida no processo de definição de uma estratégia concertada, pois, só nessa 
situação prevalecerá o medo de que a cultura local assimile as influências da cultura dos turistas e 
que esta se sobreponha às tradições, valores e costumes locais. 
 

63
 Aqui, os principais exemplos são centros históricos, no âmbito dos quais se verificou uma 

sobrecarga dos sítios, que levou á respetiva deterioração física, como é o caso de Veneza, Bruges e 
Florença. 
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√ Favorecer a criação de centros culturais locais integrando espaços de exposição e 

de espectáculos; e quando necessário, 

√ Prevenir das visitas a espaços religiosos, especialmente quando há cerimónias em 

curso. 
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Objetivos estratégicos para valorizar e conservar o património histórico e cultural do Bussaco 

Para identificar e valorizar é preciso preservar o património, e para preservar é preciso conhecer. 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Desenvolvimento do conhecimento 
sobre o património cultural do Bussaco 

Promover a recolha de conhecimento sobre o património móvel, material e imaterial 
do Bussaco, a qual deve incluir uma descrição detalhada do estado atual de 
conservação do Bem. 

 X     

Registar e controlar o património – actualização permanente  X X X X  

Editar brochuras, publicações e outros suportes documentais e digitais com 
conteúdos relativos ao património cultural e atividades de inventariação e 
investigação científica sobre os bens culturais do Bussaco 

  X    

Implementar medidas de controlo estatístico que permitam conhecer melhor a 
tipologia de visitantes do Bussaco 

 X     

Aprovação de Plano de Gestão do Bem 

Este plano inclui ações específicas de preservação, reabilitação, conservação e 
eventual restauro, sem prejuízo da vertente de investigação, educação, inovação e 
experimentação. 
Exemplo: Ermidas de Habitação - Depois de um levantamento exaustivo, propor que estas 
sejam divididas em 2 tipologias: as que serão alvo de recuperação, sem alteração do seu 
uso, e as que albergarão turismo científico e/ou de Natureza. As que serão alvo somente de 
recuperação devem ser intervencionadas ao nível da cobertura, paredes, vãos, arranjos 
exteriores, pavimentos, tetos e infra-estruturas (electricidade e sistema CCTV) 

X X X    

Reabilitar a Porta Monumental das Portas de Coimbra X      

Reabilitar / Substituir duas pontes existentes mas profundamente degradadas, uma 
no Vale dos Fetos e outra no Lago Grande, que serão substituídas por pontes 
esteticamente similares mas construídas em materiais mais duradouros e 
resistentes 

X      

Recuperar a cerca Conventual e Portas nas zonas em que se encontrem 
deterioradas 

  X    

Recuperar as esculturas e pinturas do Convento e da Via Sacra 
Tratando-se de um conjunto escultórico com uma dimensão assinalável, prevê-se 
que as intervenções sejam realizadas pelos serviços da Direção Geral do 
Património Cultural, de forma sucessiva 

X X X X X X 

Recuperar as fontes - recuperação de degraus, azulejos e de todo o conjunto 
construído que compõem cada elemento fonte. Aguardamos candidatura 
compatível com o tipo de intervenção e investimento necessários 

    X  
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Participação da comunidade local 

Promover ciclos de eventos temáticos direccionados à comunidade escolar dos 3 
municípios circundantes: 
1. Reconhecer a importância do património cultural para a preservação da 

memória e identidades; 
2. Aprender sobre a paisagem cultural do Bussaco e identificar as transformações 

temporais da ocupação humana. 
3. Reconhecer as referências culturais que constituem o território e explorar o 

mapa da diversidade cultural da Região para compreender a sua constituição 
sociocultural 

  X    

Promover um concurso em ambiente escolar que visa a elaboração de pesquisa de 
campo  

   X   

Promoção de um discurso museológico 
coerente 

Realização de exposições temáticas regulares no Convento de Sta. Cruz do 
Bussaco 

 X     

Programa de divulgação, sensibilização 
e animação cultural 

Implementar e dinamizar programa de animação cultural que qualifiquem a oferta 
interpretativa, diferenciando-a para responder às necessidades dos públicos, tendo 
em conta as suas características, condições, identidades… 

 X     

Implementar práticas que promovam novas formas de expor e interpretar o acervo 
móvel, através de novos recursos tecnológicos, pedagógicos e/ou facilitadores da 
interpretação 

  X X   

Promoção da Acessibilidade 

Desenvolver um plano de promoção da acessibilidade no Bussaco, contemplando a 
acessibilidade física e comunicacional, ao nível do património cultural edificado e 
da programação de atividades 

X X     

Desenvolver e promover uma Rota Turística Acessível que permita assegurar a 
fruição do património cultural e natural a pessoas com limitações motoras e 
sensoriais num itinerário preparado para o efeito 

  X    

Implementar práticas que promovam novas formas de expor e interpretar o acervo 
móvel, através de novos recursos tecnológicos, pedagógicos e/ou facilitadores da 
interpretação, designadamente através de conteúdos em multiformatos (escrita 
simples, pictogramas, áudio e vídeo) 

  X X   

Implementar projetos experimentais que concorram para a desconstrução de 
estereótipos na representação da deficiência 

   X   

Cooperação interorganizacional 

Criar roteiros e circuitos de património associados a redes de cooperação e 
organização de bens patrimoniais em rede com outros sítios/monumentos/museus 

  X    

Desenvolver parcerias multissectoriais que mobilizem e partilhem conhecimento, 
perícia, tecnologia e recursos 

 X     
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E 3 - Valorizar a dimensão turística da MNB 

 

O património, a paisagem urbana e a vivência cultural são elementos essenciais para o 

turismo, atuando conjugadamente para a promoção da vivência de experiências que 

otimizam a satisfação dos visitantes num determinado destino.  

Por um lado, os recursos naturais, enquanto elementos primários da oferta e, embora 

presentes em todos os lugares, são considerados como turísticos quando explorados para 

tal fim, todavia, a possibilidade de explorar os recursos naturais deve ser bem ponderada, 

como veremos adiante. 

Já o conceito de cultura, tal como o de património, encontra-se hoje amplamente estudado 

e inclui todas as manifestações, costumes, particularidades e expressões culturais de uma 

comunidade, tais como a atmosfera, o território, a gastronomia, o folclore, as lendas e toda 

a espécie de exotismos, que não se caracterizam pelo elemento de finitude que assiste aos 

recursos naturais. 

As funções tradicionais do património cultural estão a ser reinventadas e hoje os visitantes 

esperam “experimentar” o património. A autenticidade das experiências turísticas está 

diretamente relacionada com o contacto com a cultura local: as cores, os objetos 

arquitetónicos, sítios, memórias, personagens ou personalidades, etc. Em termos de 

experiências turísticas associadas à autenticidade, a possibilidade de aprender também 

está associada à experimentação sensorial/perceção por parte do consumidor turístico.  

O património cultural assume-se também, sem pudores, como um protagonista do processo 

de construção e reconstrução das marcas identitárias dos territórios, conseguindo 

posicioná-los à escala global. 

Este diálogo entre cultura/património e turismo assume uma dimensão estratégica e o 

turismo cultural 64, enquanto segmento que foca o elemento cultural de um determinado sítio 

como fator de atração de visitantes, caracteriza-se, como vimos, pelo elemento 

“experiência” cunhado pela participação ativa da comunidade local, permitindo ao visitante 

contactar com costumes específicos, com práticas sociais diversas e que, basicamente, se 

distingam de outros tipos ou formas de culturas com que o visitante possa estar 

familiarizado65.  

Se, inicialmente o Turismo, ao permitir o acesso a uma multiplicidade de locais, 

monumentos históricos, paisagens culturais, museus e coleções artísticas, funcionava como 

veículo de transmissão de cultura, um processo evolutivo simbiótico converteu o ato de 

                                                
64

 O ICOMOS identifica o turismo cultural como “todas as formas de turismo que permitam ao 
visitante obter uma experiência dos aspectos culturais do local de destino, do seu modo de vida, 
gastronomia, topografia, ambiente, cidades e vilas, tanto como dos seus sítios históricos e culturais, 
e performances artísticas”, e ainda “como forma de turismo cujo objectivo é entre outros, a 
descoberta de monumentos e lugares”. 
 

65
 Este é o tipo de turismo privilegiado pelos países da Europa, uma vez que são os aspetos culturais 

que fazem do “Velho Continente” um ponto de atração para visitantes do resto do globo. Estes 
visitantes, sedentos de novas experiências, privilegiam a descoberta, em pleno contacto com o 
ambiente do destino, quase lado a lado com os orgulhosos locais, para conhecer os locais mais 
emblemáticos, registando com o máximo de cuidado cada instante e cada local. 
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fazer turismo num ato cultural em si mesmo, face à democratização da cultura66. Numa 

ação conjugada e espontânea, o aumento dos níveis de escolaridade da população 

concorreu com a democratização da cultura para a transformação do património num objeto 

de consumo. 

O património deve então ser entendido como um produto numa sociedade em que a 

comercialização da cultura é um fator de dinamização do território e esta nova realidade da 

exploração económica do património consolida a forma como se faz o turismo cultural em 

Portugal. 

Ao lado do conceito de turismo cultural, importa ainda referir um outro extremamente 

importante na conceção de uma estratégia de turismo para o Bussaco: o da 

sustentabilidade cultural. Queremos com isto referir-nos à obrigação de promoção de um 

processo de consciencialização dos agentes de turismo de que o “futuro da indústria” 

depende da proteção dos recursos ambientais, patrimoniais e culturais de cada região, pois 

é curial que os desafios da sociedade atual apontam para a necessidade de valorização e 

preservação de recursos endógenos, o que, por sua vez, tem contribuído para que o 

património cultural assuma maior importância enquanto fator de desenvolvimento local e 

regional. 

Aqui importa introduzir um outro conceito: o de marketing territorial. 

O marketing territorial permite, entre outros, a criação de um planeamento estratégico com 

o objetivo de conduzir ao desenvolvimento local, através da promoção dos seus atrativos. 

Também este elemento apela à participação dos municípios que abrangem o território da 

Mata e Serra do Bussaco, que temos vindo a advogar de forma transversal, neste 

documento. 

A definição de uma estratégia de marketing territorial67 permite assim identificar um papel 

para todos os atores intervenientes de forma a garantir o envolvimento de todas as 

                                                
66

 Um contributo relevante adveio do desenvolvimento do processo de integração europeia, que veio 
esbater a importância das fronteiras nacionais, e permitir um novo destaque e importância às 
identidades e afirmações culturais das regiões. A globalização, por sua vez, trouxe a percepção de 
que a exteriorização das culturas locais constitui um ativo dos territórios em que se inserem, tanto 
que o património cultural, a partir da última década do século passado, passou a integrar as 
estratégias de desenvolvimento regional. 
 

67
 Philip Kotler enumera cinco etapas do processo de desenvolvimento de uma estratégia de 

marketing territorial, que apresentamos aqui de forma muito sumária; 
1. Auditoria do local –“análise sistemática das características económicas e demográficas, seguida 

de uma tentativa de classificá-las em pontos fortes e fracos para competir, e por conseguinte, 
um esforço para associá-las com oportunidades e ameaças, fornecendo assim a base para 
construir um futuro atraente para o local”. Representa pois a elaboração de uma análise SWOT.  

2. Visão e objetivos – depois de analisar o resultado da matriz SWOT é fundamental classificar os 
projetos em termos de prioridade, sendo essencial ter a opinião dos residentes locais a intervir. 
A participação é pois um fator imprescindível neste processo.  

3. Definição da estratégia – depois de “definir a visão, as metas e os objetivos, pode passar-se 
para a etapa da identificação e escolha das estratégias para alcançar as metas”. 

4. Plano de ação – “os vendedores de localidades devem elaborar um plano de ação específico 
para levar adiante as estratégias. O plano descreve as atitudes que certas pessoas têm de 
tomar em determinadas épocas do ano”.  

5. Implantação e controle – os planos não têm qualquer valor até serem implantados com êxito. O 
grupo de planeamento precisa de reunir-se periodicamente para analisar a evolução do projeto, 
bem como a adesão da população às metas fixadas. Trata-se portanto de garantir a 
monotorização de forma a evitar cenários indesejados. 
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entidades públicas e privadas que partilhem da vontade de afirmar e desenvolver o território 

em questão.  

O marketing territorial, partindo da necessidade de criação de uma imagem positiva, 

credível e coerente dos territórios, visando atrair turistas, investimento e população, evoluiu 

para a necessidade de satisfazer as expectativas e anseios das populações e dos 

investidores através da valorização e qualificação dos recursos dos territórios, contribuindo 

para um melhor posicionamento no mercado global. Isto permite-nos compreender que o 

marketing territorial não se resume à idealização de ações isoladas de promoção, 

divulgação e publicitação, assentando outrossim num diagnóstico que permita identificar as 

potencialidades e vulnerabilidades do mesmo, quer assumam uma natureza endógena ou 

exógena ao território, que analise ainda os mercados e aponte os melhores meios para 

atingir os públicos selecionados. 

O turismo68 não só gera receitas que, no caso do Bussaco, financiam a preservação e 

conservação do património natural e cultural de forma direta, como estimula o comércio 

local. Para além destes benefícios económicos, pode também revitalizar as culturas e as 

tradições locais, oferecendo aos visitantes experiências mais atrativas. 

A definição de uma estratégia de marketing territorial implica o envolvimento de todas as 

entidades públicas e privadas que partilhem da vontade de afirmar e desenvolver o território 

em questão. 

Assim, tão importante quanto o conhecimento fundamentado das características, interações 

e interdependências essenciais do património e do território, é a compreensão do serviço 

que estes asseguram e a capacidade de saber transmitir essa realidade. 

Dito isto, é preciso analisar a realidade do Bussaco, com especial enfoque na ótica dos 

múltiplos serviços que presta e que têm de ser valorizados, promovidos e divulgados. 

O ponto de partida, como não podia deixar de ser, é o conhecimento. A FMB reconhece o 

contributo que os estudos científicos e académicos sobre a Mata representam para o 

entendimento que existe sobre o sítio e para a divulgação da riqueza que lhe está inerente.  

Assim, a par do reforço das relações institucionais com os Municípios dos Concelhos 

circundantes, a reativação de parcerias institucionais com Universidades e Politécnicos, 

tendentes ao desenvolvimento de novos e mais estudos científicos na Serra e Mata do 

Bussaco é o primeiro passo a dar nesta jornada. Referimo-nos a instituições tais como a 

Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, a Escola 

Superior Agrária de Coimbra, o Politécnico de Coimbra, as escolas de turismo da região, 

etc., bem como reativar parcerias institucionais com entidades congéneres, como, por 

                                                
68

 «A investigação identificou efeitos positivos do turismo, tais como: as trocas culturais, a 
revitalização de tradições locais, o aumento da qualidade de vida, a melhoria da imagem da 
comunidade, o aumento do sentimento de lugar. Como factores determinantes das percepções e das 
atitudes dos residentes em relação ao turismo, os autores apontam os factores económicos e sociais, 
o tempo de residência na área e a dependência económica do turismo (…) A conclusão comum aos 
estudos em geral, consiste na necessidade de envolver as comunidades locais no processo de 
planeamento e desenvolvimento do turismo, pois apenas pela participação activa da comunidade 
local se poderá conseguir que o património cultural produza benefícios económicos e sociais reais.», 
Antonia Besculides, Lee, M. & McCormick P., Residents perceptions of the cultural 
benefits of tourism, Annals of Tourism Research, 2002, vol. 29, n.º 2, pp. 303-319 
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exemplo, a Fundação de Serralves e instituir parcerias com entidades tais como a Tapada 

de Mafra ou os Montes da Lua. 

A criação (ou reativação) destas parcerias, criando as já muito referidas redes e 

conectividades, permitirão, não só aumentar o conhecimento sobre o Bussaco, como aplicar 

esse conhecimento, tendo em vista a sua divulgação e promoção, aumentando e 

melhorando os fluxos turísticos, logo, a própria receita desta fundação. 

Os dados estatísticos disponíveis comprovam que o turismo, natural e cultural, gera 

emprego e desenvolve as economias locais. Porém, tratando-se de um bem finito, uma 

gestão sustentável do padrão de visitação é vital. Esta gestão sustentável carece da 

cooperação de entidades públicas e privadas, no sentido da planificação de uma estratégia 

comum, que beneficie todos os intervenientes, sob a égide de uma estratégia de marketing 

territorial que, no Bussaco, assume uma dimensão supra municipal, pois abrange, no 

mínimo, três municípios. 

Neste âmbito, a FMB pretende pois, num primeiro momento, articular-se com o Município da 

Mealhada e com as respetivas Juntas de freguesia, designadamente a freguesia de Luso, 

tendo em vista a criação de relações de proximidade e de articulação institucional, pois, 

como já expusemos profusamente ao longo deste plano, trata-se de uma prioridade de ação 

transversal a todos os eixos estratégicos. A médio prazo importa estender esta ação aos 

restantes Concelhos circundantes. 

Esta cooperação visará, para além da prevenção de um turismo desordenado no Bussaco, 

travar a fuga de população para aglomerados urbanos, contribuindo para a fixação de 

população nas freguesias mais próximas, por forma a desenvolver estas áreas, 

considerando pois que os residentes são parte do produto turístico e o facto de se apelar à 

participação da comunidade local no projeto de desenvolvimento turístico do Bussaco 

contribui para uma redução dos eventuais impactos negativos do mesmo. 

Os residentes poderão ingressar, fazer parte da experiência turística69. Um dos impactos 

positivos da participação dos residentes no desenvolvimento e na gestão de um destino 

turístico, é a melhoria da sua relação com o seu território. Este indicador pode ser verificado 

através do aumento do orgulho e uma melhor compreensão da sua identidade70.  

Este objetivo está alinhado com o programa nacional da política de ordenamento do 

território, na medida em que “as áreas protegidas deverão constituir um propósito de 

                                                
69

 «Quanto maior envolvimento da comunidade for promovido no processo de planeamento e 
desenvolvimento do turismo, maiores garantias de aceitação, sucesso e sustentabilidade terá o 
projeto do seu desenvolvimento», Richard W. Butler in Problems and issues of integrating tourism 
development, In D. Pearce & R. Butler (Eds.), Contemporary issues in tourism development (pp. 65-
80). London: Routledge, 1999. 
A investigação identificou outros efeitos positivos do turismo, tais como: as trocas culturais, a 
revitalização de tradições locais, o aumento da qualidade de vida, a melhoria da imagem da 
comunidade, o aumento do sentimento de lugar. Como factores determinantes das percepções e das 
atitudes dos residentes em relação ao turismo, os autores apontam os factores económicos e sociais, 
o tempo de residência na área e a dependência económica do turismo (Besculides et al., 2002). 
A conclusão comum aos estudos em geral, consiste na necessidade de envolver as comunidades 
locais no processo de planeamento e desenvolvimento do turismo, pois apenas pela participação 
activa da comunidade local se poderá conseguir que o património cultural produza benefícios 
económicos e sociais reais (Besculides et al., 2002; Hampton, 2005). 
 

70
 Alexandra Gonçalves, O museu como polo de atração turística. Exedra, número temático, 2009, 

disponível para consulta em http://exedra.esec.pt/docs/S-tur/05-alexandra++118.pdf  

http://exedra.esec.pt/docs/S-tur/05-alexandra++118.pdf
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desenvolvimento que valorize a presença da espécie humana e reconheça a sua 

importância no conjunto da biodiversidade, sendo para tal necessário criar condições para 

fixar as populações nestas áreas, desenvolvendo uma estrutura económica que permita 

sustentar as dinâmicas sociais, fazendo uso dos recursos singulares que estas áreas 

proporcionam e que as diferenciam.” 

Sabemos já que as áreas naturais com um turismo desordenado são mais vulneráveis a 

uma série de impactos ambientais negativos. Importa pois uma atuação que permita a 

conjugação desta condição com a vontade de dinamizar uma maior fruição da Mata do 

Bussaco. 

Para tanto, a colaboração com a Administração Central, bem como com a Local, constitui 

um fator determinante, pois o próprio Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território prevê a necessidade de “dinamizar uma maior fruição dos espaços, quer para 

usos residenciais, quer para ocupação temporária em particular de natureza turística, 

apoiando a reabilitação sustentável do relevante parque edificado ocioso existente em 

áreas protegidas, conferindo-lhe melhores condições de habitabilidade e permitindo o seu 

uso efetivo. Portugal pretende, assim, reforçar as políticas de ordenamento do território e 

conservação da natureza, melhorando o estado dos habitats e espécies e aumentando a 

biodiversidade”. Para alcançar estes fitos importa desenvolver e implementar ferramentas 

para monitorizar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, 

no Bussaco. 

Considere-se ainda que, aliado ao turismo de natureza, o turismo cultural tem a capacidade 

de desenvolver nas pessoas uma consciência ambiental, etnográfica e social, quando 

associado a um elemento pedagógico e de informação, a que a FMB está obrigada, por 

inerência. 

Posto tudo isto, os objetivos estratégicos fixados para este quinquénio, visam uma evolução 

para um turismo sustentável, inclusivo e tecnológico. Tal só será possível com uma 

estratégia firme, sustentada e articulada, no âmbito da qual se prevê: 

a. Reforço e atualização do conhecimento: 

√ Formar massa crítica adaptadas às necessidades do mercado e  

√ Assegurar a transferência de conhecimento de instituições de ensino e centros 

de investigação para a FMB; 

√ Recolher e difundir conhecimento e informação estatística; 

√ Promover e reforçar relações institucionais; 
 

b. Criação de redes e conectividades: 

√ Envolver ativamente a comunidade local no processo de desenvolvimento 

turístico do eixo Luso-Bussaco; 

√ Mobilizar o trabalho em rede e a promoção conjunta entre os vários setores; 

√ Desenvolver uma política clara de sensibilização e capacitação de agentes - 

operadores turísticos e empresas de animação turística – para promover o 

turismo sustentável no Bussaco e prevenir a possibilidade de sobrecarga 

turística, o que pode originar impactos negativos na preservação do património 

biodiverso do Bussaco; 
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√ Proporcionar oportunidades para intercâmbio cultural entre comunidade local e 

turistas (interação); 

√ Desenvolver um programa de captação de eventos corporativos; 

√ Participar ativamente das campanhas de turismo interno de mobilização dos 

portugueses para partilharem o melhor de Portugal e serem parte ativa na 

promoção do país desenvolvida nos termos da ENT2027, por forma a dinamizar 

a estratégia turística do Bussaco; 

√ Articular a atividade programada com a Entidade Regional de Turismo do Centro 

e a Agência Regional de Promoção Turística do Centro no sentido de assegurar 

uma articulação e sinergias no contacto com operadores turísticos nacionais e 

internacionais, assim como órgãos de comunicação nacionais e internacionais; 

√ Desenvolver produtos turísticos integrados que visem maximizar o potencial dos 

elementos patrimoniais do Bussaco, apelando às diferentes gerações, através 

de ações multitemáticas, designadamente através da criação de um roteiro 

cultural do Bussaco; 

c. Incrementar uma melhoria contínua nas condições de visitação turística, quer ao 

nível da disponibilização de conteúdos interpretativos do património cultural e natural 

(incluindo em idiomas), de uma programação regular e atrativa e da utilização de 

tecnologia sempre que tal se configure relevante para tonar a experiência dos 

visitantes mais imersiva e diferenciadora; quer ao nível da disponibilização de outros 

serviços complementares que possibilitem uma estada mais prolongada e uma 

maior angariação de receitas (Loja, cafetaria/restauração); 

d. Contribuir para o desenvolvimento de uma oferta de Alojamento Turístico qualificada 

que concorra para o aumento do tempo de estada dos turistas no território;  

e. Inovação social aplicada ao turismo natural e cultural: 

√ Promover o «turismo para todos», numa ótica inclusiva, que acolha os diferentes 

mercados/segmentos turísticos; 

√ Desenvolver atividades onde se promova o diálogo intercultural, assente no 

princípio da solidariedade intergeracional, apelando à cooperação social com 

IPSS e outros organismos, de natureza pública ou privada cujo âmbito de ação 

se insira na área social;  

f. Controlo e monitorização: 

√ Reforçar o levantamento e controlo estatístico para, através da respetiva 

análise, desenvolver um modelo de gestão da sazonalidade que permita uma 

redução gradual da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRATÉGIA FMB 2022/2027 
 

Página 43 de 70  

Objetivos estratégicos para valorizar a dimensão turística da MNB 

 
Os recursos naturais são elementos primários da oferta e, assumem uma dimensão turística quando são explorados para tal fim, criando um fator 

de atração para estabelecer um turismo sustentável nas unidades de conservação que, neste caso, constituem a Mata do Bussaco. No entanto, a 

escassez de educação ambiental nalgumas franjas do universo dos turistas –que nos propomos a reduzir progressivamente - pode comprometer as 

áreas  naturais  com  um  turismo  desordenado  que  acarreta  uma  série  de  impactos  ambientais negativos que importa, a todo o custo, evitar no 

Bussaco. A estratégia da FMB foca-se na relação entre o turista e o espaço, região e comunidades locais, oferecendo uma “experiência” e não um 

mero “passeio”. 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Produção de conhecimento sobre a 
procura 

Introduzir mecanismos de monitorização da atividade turística, que permita a 
recolha de informação estatística relevante par aa qualificação da oferta 

 X X    

Formar massa crítica adaptadas às necessidades do mercado  X X X X X 

Assegurar a transferência de conhecimento de instituições de ensino e centros de 
investigação para a FMB, designadamente através de programas de estágios 
curriculares e colaboração na elaboração de teses científicas neste domínio do 
saber 

  X    

Difundir conhecimento e informação estatística    X   

Desenvolver, com a Academia, um modelo de monitorização da capacidade de 
carga da MNB, no sentido de assegurar uma fruição equilibrada de acordo com 
as especificidades do seu património cultural e natural 

  X X   

 
Desenvolvimento de modelo de gestão da 
sazonalidade e promoção de uma 
programação cultural e turística 365 

Este modelo de gestão inclui ações e atividades: ações de preparação para 
acolhimento e promoção, a par com atividades de dinamização e valorização. 
Vejamos, uma das principais debilidades da FMB é a ausência de um espaço 
coberto e confortável para receber os participantes das suas atividades quando 
as condições climatéricas são desfavoráveis. Posto isto, a recuperação das 
estufas e a melhoria de todas as suas infraestruturas de apoio, convertendo-as 
em espaços de interesse turístico, com o objetivo de acolher atividades e 
eventos, 365 dias por ano, é vital para este modelo 

 X X    

Rentabilizar as estufas para promoção de atividades de visitação, durante todo o 
ano 
 

  X    
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Os eventos culturais são uma tipologia de eventos que interagem de forma ativa 
com o turismo, pois estes possibilitam uma melhor experiência para os turistas, 
sem deixar de lado a real importância que este tipo de eventos têm para a 
promoção do destino. Os eventos são um grande impulsionador do turismo 
interno e externo e o público está mais atento e anseia por novas experiências. 

 X X    

Património edificado 

Lançar o concurso para REVIVE  X     

Início da nova concessão para o Palace Hotel do Bussaco e demais edifícios 
integrados no programa REVIVE (Chalet Sta. Teresa, Cavalariças, Casa da Forja 
e Casa dos Cedros) 

 X X    

Programa de divulgação, sensibilização e 
animação cultural 

Promover o «turismo para todos», numa ótica inclusiva, que acolha os diferentes 
mercados/segmentos turísticos 

 X     

Envolver ativamente a comunidade local no processo de desenvolvimento 
turístico do eixo Luso-Bussaco 

  X    

Lançamento de uma nova rede de 
percursos sinalizados com diferentes 
graus de dificuldade 

Atividades de Astroturismo   X    

Rota de Birdwatching   X    

Rota das camélias   X    

Trilho das Ermidas e Cruz Alta (percurso realizado em minibuses elétricos)  X     

Trilho das Árvores Notáveis (revisão e reestruturação)   X    

Itinerários Napoleónicos       

Rota turística acessível   X    

Desenvolver o conceito de Bem-estar /“Wellness”, aliando a responsabilidade 
ambiental com a preocupação pelo bem-estar e saúde da sociedade, como  
“Banhos Imersivos na floresta” 

  X    

Lançamento de novos produtos turísticos Desenvolver um programa de captação de eventos corporativos   X    

Candidatura a património mundial da 
UNESCO 

Todas as atividades desenvolvidas, no âmbito dos 5 eixos estratégicos definidos 
no presente plano, contribuirão para a construção e desenvolvimento desta 
candidatura 

    X  

Cooperação interorganizacional 

Promover e reforçar as relações institucionais com organismos públicos na área 
do Turismo - Turismo de Portugal, Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e 
outras Escolas Profissionais de Turismo, Entidade Regional de Turismo do 
Centro, Agência Regional de Promoção Turística, etc.  

 X X    

Participar nas campanhas de turismo interno de mobilização de portugueses para 
partilharem o melhor de Portugal (e do Bussaco) e serem parte ativa na 
promoção do país 

 X X X X X 

Estreitar a ligação a operadores turísticos e empresas de animação turística – 
melhorando a articulação institucional e coordenação entre agentes que operam 
no mercado turístico e o Bussaco 

X      
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E 4 – Promover a Educação Ambiental 

 

A definição de desenvolvimento sustentável que acolhe maior recetividade internacional é a 

definição apresentada no relatório Brundtland (WCED, 1987): um modelo de 

desenvolvimento que permite às gerações presentes satisfazer as suas necessidades sem 

que com isso ponham em risco a possibilidade de as gerações futuras virem a satisfazer as 

suas próprias necessidades.71 

Um desenvolvimento sustentável assenta, como referimos no E1, em vários pilares, dentre 

os quais destacamos aqui o da educação ambiental, o qual se conjuga com todas as outras 

enunciadas no presente documento, designadamente um turismo sustentável. 

«A Escola não se pode limitar a ser um mero espaço de transmissão de saberes 

académicos, de forma fragmentada e descontextualizada, tornando-se imperioso que se 

preocupe com a formação dos jovens enquanto cidadãos de pleno direito, preparando-os 

para o exercício de uma cidadania ativa, responsável e esclarecida face às problemáticas 

da sociedade civil. A educação ambiental é parte integrante da educação para a cidadania 

assumindo, pela sua característica eminentemente transversal, uma posição privilegiada na 

promoção de atitudes e valores, bem como no desenvolvimento de competências 

imprescindíveis para responder aos desafios da sociedade do século XXI.» 72 

Os compromissos assumidos por Portugal na União Europeia (UE) e nos diversos fóruns 

internacionais no domínio da educação ambiental para a sustentabilidade exigem uma ação 

concertada, da qual a FMB não se exonera, pois a preservação da biodiversidade que lhe 

compete só se alcança com uma consciencialização coletiva do seu valor e da importância 

dessa mesma preservação. Também aqui a transversalidade da atuação e cooperação 

assumem um caráter fundamental. 

Neste âmbito, a FMB pretende celebrar protocolos com os Municípios limítrofes no âmbito 

dos quais se privilegiarão atividades de educação ambiental, como veículo de promoção 

dos valores ambientais, de conservação de habitats naturais, da flora e da fauna selvagem 

e da conservação da biodiversidade, vocacionada para a educação pré-escolar e para os 

ensinos básico e secundário.  

Ao lado da comunidade escolar, estes protocolos visarão ainda uma dimensão social, 

vocacionada para pessoas portadoras de deficiência e outras instituições que trabalhem, 

por exemplo, na área da saúde mental. 

Outra dimensão deste eixo é a presença de educação ambiental em si mesma – ou falta 

dela – no universo dos visitantes da Mata Nacional do Bussaco, independentemente da 

faixa etária a que pertençam. 

Todos estes elementos impelem-nos para uma aposta crescente em ações de promoção da 

Educação ambiental e do respeito pelos valores ambientais. 

                                                
71

 https://apambiente.pt/apa/educacao-ambiental 
 

72
 «Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação Pré-Escolar, o 

Ensino Básico e o Ensino Secundário», Direção-geral da Educação, Ministério da Educação, abril 
2018, disponível para consulta in 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/ref_sustentabilidade.pdf  

https://apambiente.pt/apa/educacao-ambiental
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/ref_sustentabilidade.pdf
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Tal circunstância deve ser abordada da perspetiva da criação de novas oportunidades, 

realçando-se pois que se regista uma crescente sensibilidade geral para o ambiente73, mas 

que se afigura ainda insípida face aos desafios ambientais que se avizinham. A 

comunicação, a divulgação e a formação/educação contribuirão ativamente para reverter 

este quadro. 

O conhecimento surge aqui, tal como noutras áreas, como o principal aliado para combater 

esta carência. Ora, conhecer a biodiversidade, entendida como o conjunto dos 

ecossistemas, das várias espécies e da sua composição genética, em resultado da história 

evolutiva, a começar pelo seu inventário, é uma tarefa que reveste um caráter sistemático e 

continuado74 e assume um caráter basilar para o desenvolvimento de um programa de 

educação ambiental adequado. 

No que ao conhecimento respeita, refira-se aqui que, apesar de não dizerem respeito à 

globalidade das espécies da flora e da fauna protegidas, os resultados dos Relatórios 

Nacionais de Aplicação das Diretivas Habitats (2007-2012) e Aves (2008-2012) espelham, 

de uma forma razoável, o seu estado geral de conservação, particularmente para a fauna 

de vertebrados (com exceção para os peixes marinhos) e para a flora vascular. Estes 

relatórios já constituem instrumentos basilares para o desenvolvimento de ações 

educativas, oficinas, workshops e outras iniciativas no âmbito do programa educativo que 

tem vindo a ser desenvolvido pela FMB, na última década. 

Já no que diz respeito às espécies e cultivares autóctones e seus parentes selvagens, e 

após séculos de conservação, assiste-se hoje, numa dimensão global, a uma séria erosão 

dos recursos genéticos vegetais, fruto de múltiplas causas, podendo referir-se, desde logo, 

a crescente utilização de híbridos modernos, a pressão sobre diversos parentes selvagens 

ou ainda os agentes bióticos nocivos75. Todas circunstâncias que apresentam, na MNB, 

uma incidência muito abaixo da média, o que só reforça o argumento da unicidade e 

excecionalidade do Bussaco, onde os objetivos de preservação da biodiversidade 

remontam ao ano de 1643, ano em que foi emitida a Bula Papal proferida por Urbano VIII 

nos termos da qual se proibiu o abate de árvores, sem autorização do “Capitulo”. 

Como referimos supra, a parte primordial de uma estratégia bem-sucedida para intervir 

numa dada área advém do domínio do conhecimento que se detém sobre a mesma. Para 

pensar em atuar sobre uma determinada realidade importa, desde logo, caracterizá-la, 

determinar o propósito a atingir e, perante as possibilidades e, ou os instrumentos 

disponíveis para alcançar esse fito, gizar uma estratégia de ação. O nível do conhecimento 

que se detém atualmente do património da MNB encontra-se dispersa e potencialmente 

desatualizada, pelo que importa a criação de instrumentos de monitorização que possam 

ser acompanhados neste âmbito e apresentado aos participantes das ações educativas, 

                                                
73

 Acompanhado da progressiva notoriedade internacional dos valores naturais e biodiversidade do 
país e da região que deve ser potenciada, contribuindo para projetar os produtos e serviços turísticos 
da FMB, mas também os produtos e serviços regionais. 
 

74
 Remetemos aqui para o que já expusemos no E1 - Valorizar e conservar o património natural. 

 

75
 Numa escala nacional, até há pouco tempo, o único exercício abrangente de avaliação dos 

ecossistemas em Portugal (Nações Unidas, 2000-Millennium Ecosystem Assessment) evidenciou o 
histórico da intensificação agrícola e a florestação com recurso a monoculturas intensivas e a 
espécies não autóctones, com impactos negativos na biodiversidade e nos serviços de regulação dos 
ecossistemas. 
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num referencial estatístico, que ilustre, de forma incontornável, o fundamento para as 

mudanças de comportamento que se advogam e promovem nestas ações. 

Em boa verdade, a dificuldade na valoração e na comunicação desse valor têm afastado o 

reconhecimento da mais-valia da biodiversidade para outros setores.  

A FMB prevê contribuir para a reversão desta situação através designadamente de ações 

diversas de educação ambiental. 

Até agora, a ação da FMB tem-se concentrado em duas tipologias de público: 

1. Comunidade escolar e 

2. Famílias e grupos 

Este enquadramento perdurará, sem prejuízo da sua ampliação. 

Ora, a temática da conservação da natureza e da biodiversidade já integra os documentos 

curriculares da área das ciências naturais dos ensinos básico e secundário, bem como a 

área transversal de educação ambiental para a sustentabilidade. A temática da 

sustentabilidade ambiental é abordada de forma a proporcionar aos jovens competências 

que lhes permitam intervir, de forma esclarecida e ativa, em problemáticas ambientais 

relativas à conservação da biodiversidade. 

O domínio da educação ambiental integra já temáticas relativas à conservação da natureza, 

da biodiversidade e da geodiversidade, ao nível dos programas curriculares das várias 

disciplinas, de uma forma transversal, de Programas/Grupos de trabalho interministeriais/ 

estratégias que contemplam a área da educação, bem como em projetos ambientais 

desenvolvidos nas escolas. Esses projetos são promovidos, nomeadamente por Autarquias, 

ONGA, entidades dos ministérios com as tutelas da educação e da ciência e outros 

organismos da Administração Pública. 

A adoção da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), para o período 

2017-2020, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017, de 11 de julho, foi 

um desafio de grande importância para o futuro coletivo76. Neste âmbito, estabeleceu-se o 

compromisso colaborativo para a promoção de uma cidadania ativa no domínio do 

desenvolvimento sustentável e para a construção de uma sociedade de baixo carbono, 

racional e eficiente na utilização dos seus recursos, traduzido em modelos de conduta 

sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana. Esta estratégia e os seus 

objetivos mantém-se válidos, pelo que continua em implementação, para assegurar a 

alteração de comportamentos preconizados na ENEA 2020. 

A ENEA 2020 estabeleceu três pilares essenciais:  

1. Descarbonizar a Sociedade;  

2. Tornar a Economia Circular;  

                                                
76

 Esta ambição é concretizada através de um trabalho temático e transversal, capaz de garantir os 
compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal no domínio da sustentabilidade, 
dos quais se destaca o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030. Os 193 Estados-membros da ONU (incluindo Portugal) que aprovaram, por unanimidade, os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) encontram-se vinculados à sua consecução, à 
mobilização da sociedade para dar passos firmes na sua realização e à avaliação regular dos 
progressos alcançados. 
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3. Valorizar o Território.  

Estes três pilares contribuem de forma decisiva para a alteração de comportamentos que 

assegurem progressos em vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.77  

Assim, dando seguimento ao trabalho desenvolvido em anos anteriores, na dimensão de 

agentes de educação ambiental, daremos agora prioridade a ações que promovam uma 

alteração de comportamentos efetiva e orientada para a prossecução dos referidos três 

pilares da educação ambiental. 

Já no âmbito do Objetivo 4 - Educação de Qualidade, assume-se o compromisso de 

garantir o acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa, e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos, nomeadamente através de ações concretas 

que permitam que, até 2030, todos os alunos adquiram conhecimentos e competências 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, através da educação 

para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 

igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e de não violência, cidadania global, 

valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 

sustentável. A FMB, tendo este objetivo em mente, direcionará a sua oferta educativa para 

estas matérias, incorporando as matérias que não integravam o plano em vigor e 

reforçando aqueles que já existiam. 

Ainda no âmbito das ODS, o pilar Valorizar o Território é precisamente relativo aos valores 

naturais (património natural). Aqui declara-se que “o capital natural incorpora todos os 

ativos naturais da Terra e todos os serviços dos ecossistemas que tornam possível a 

existência de vida humana”, o que está perfeitamente alinhado com o ODS «15. Proteger a 

vida terrestre». A observação empírica permite-nos afirmar que, apesar da riqueza do 

Bussaco e de Portugal em matéria de património natural, “as populações ainda não estão 

suficientemente sensibilizadas para a dupla vertente de proteção e valorização das áreas 

classificadas, nem dos valores da biodiversidade e geodiversidade que nelas existem.” A 

FMB pretende pois contribuir ativamente para reverter ou reduzir esta circunstância, através 

da promoção de ações de sensibilização e educação ambiental, reforçando p plano vigente. 

Tal como já referimos supra, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

55/2018, de 7 de maio, estabelece uma visão de longo prazo, tendo como referência o ano 

de 2050, e assume três vértices estratégicos:  

a. Melhorar o estado de conservação do património natural;  

b. Promover o reconhecimento do valor do património natural; e  

c. Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade.  

Este documento preconiza o desenvolvimento de um programa de formação e 

                                                
77

 Em particular, os aspetos relacionados com a promoção de uma melhor qualidade do ar e de 
menos ruído nas cidades encontram-se associados aos ODS «3. Saúde de qualidade», «6. Água 
potável e saneamento» e «11. Cidades e comunidades sustentáveis», que estão intrinsecamente 
ligados ao pilar Valorizar o Território, mas também ao pilar Descarbonizar a Sociedade, «15. 
Proteger a vida terrestre» [Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a 
degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade], intrinsecamente ligado ao pilar assumido 
na ENEA 2020: Valorizar o Território, «12. Produção e consumo sustentáveis». 
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sensibilização para temas específicos de conservação da natureza dirigido à sociedade em 

geral e que deverá ser dado especial ênfase à componente de Educação Ambiental no 

contexto dos programas e atividades curriculares e extracurriculares.  

As ações de sensibilização ambiental visarão pois aumentar a visibilidade e perceção 

pública do valor do património natural e dos serviços de ecossistemas.  

O trabalho que a FMB tem desenvolvido nesta área, apesar de meritório, deverá ser objeto 

de reforço, visando contribuir para a sensibilização crescente da sociedade em geral sobre 

estas matérias.  

Mas, como temos vindo a expor transversalmente ao longo deste documento, a ação da 

FMB só será assertiva se for amplificada pela cooperação intermunicipal que preconizamos. 

A própria ENCNB 2030 patenteia a integração de uma «cultura ambiental e do território», 

onde a natureza tem lugar de destaque — tornando-a um imperativo — e fortalecendo a 

cooperação e parcerias entre as diferentes áreas de governação, nos diferentes níveis, 

entre o domínio público e o setor privado, entre a investigação e a ação, entre o 

compromisso e a participação ativa. 

Assim, a mobilização dos cidadãos, das comunidades locais e dos seus representantes, 

das autarquias locais e dos parceiros sociais e agentes económicos regionais e locais para 

a promoção de uma cultura valorizadora do território, designadamente do seu património 

natural, baseada no conhecimento rigoroso dos problemas e das possíveis soluções, e 

assente na capacitação cívica e de participação pública, surge como base de uma 

estratégia de promoção do desenvolvimento sustentável. 

E é esta estratégia que a FMB subscreve e procurará desenvolver. 

Desta forma, e garantindo a plena articulação entre a ENEA 2020 e a ENCNB 2030, 

pretende-se fomentar uma cultura cívica que considere a valorização do território, focada no 

património natural e nos serviços prestados pelos ecossistemas, e que fomente a 

apropriação dos valores deste capital pela sociedade. 

As iniciativas a desenvolver oscilam em torno de eixos temáticos tais como: 

1. Proteger a vida terrestre,  

2. Valorizar o Território, no seu tema valores naturais (património natural) e 

3. Produção e consumo sustentáveis, com foco na eficiência do uso e reaproveitamento 

dos recursos, na reutilização dos materiais e estímulo ao consumo de produtos 

produzidos com esses materiais, bem como na correta separação de resíduos,  

4. Aumento da eficiência da utilização de recursos para a promoção de economias 

circulares e de partilha menos consumidoras e desperdiçadoras, mais amigas do 

ambiente e mais centradas nas especificidades dos territórios. 

A execução das iniciativas a desenvolver em torno destes eixos carece de uma colaboração 

entre agentes de Educação Ambiental, fomentando sinergias e otimizando recursos 

disponíveis. 

O sucesso de uma educação ambiental que vise a alteração de paradigma na relação das 

atividades humanas com os recursos depende, em larga escala, da promoção da 
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divulgação/informação e do conhecimento dos cidadãos também sobre o território onde 

vivem, sobre as suas capacidades, vulnerabilidades e resiliências. 

Em suma, a FMB prevê o desenvolvimento de um programa de divulgação, sensibilização e 

animação que inclua em componente de formação específica e outra de voluntariado 

ambiental, permitindo-lhe ampliar as suas atividades de educação ambiental, tanto na 

vertente territorial (estender as ações para lá da Mealhada e abranger Mortágua, Penacova 

e outros municípios que revelem interesse em participar), como na vertente de conteúdos, 

incluindo ciclos de workshops/oficinas técnicas subordinadas a temas como: 

√ A necessidade de conservação das aves selvagens; 

√ A conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagem; 

√ A conservação da biodiversidade; 

√ Ciclos temáticos subordinados ao tema da sustentabilidade ética e cidadania; 

√ Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da produção e consumos 

sustentáveis; 

√ Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema das alterações climáticas e as 

formas de descarbonização da sociedade; 

√ Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da biodiversidade; 

√ Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da responsabilidade 

intergeracional, através do qual os participantes compreendam o impacto das 

atividades e atitudes humanas num contexto de recursos naturais e compreendam 

as consequências do esgotamento dos recursos naturais para as gerações atuais e 

futuras; 

√ Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SE A POLUIÇÃO CONTINUAR, OUTRA ARCA TEREMOS DE ARRANJAR 
 Painel de 10m2 pintado coletivamente por alunos da Escola Preparatória Paula Vicente (Lisboa) em 1973, impulsionado 
pela ação da CNA - Comissão Nacional do Ambiente, e comemorou pela primeira vez em Portugal o DIA MUNDIAL DO 
AMBIENTE – 5 de junho. Patente na entrada da sede da APA. 
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Objetivos estratégicos para promover a Educação ambiental 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Estímulo à apropriação dos valores 
naturais e da biodiversidade pelos 
visitantes em geral 

Promover uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e 
para a construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na 
utilização dos seus recursos, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em 
todas as dimensões da atividade humana 

 X     

Apresentações públicas dos dados resultantes da aplicação dos instrumentos 
de monitorização, num referencial estatístico, que ilustre, de forma 
incontornável, o fundamento para as mudanças de comportamento que se 
advogam e promovem nas ações de divulgação 

   X   

Estímulo à apropriação dos valores 
naturais e da biodiversidade pela 
comunidade escolar 

Realização de ações temáticas dirigidas às comunidades locais, tendentes à 
consciencialização dos mecanismos de proteção e valorização do património 
natural e cultural do Bussaco 

X X X    

Criar ciclo de eventos temáticos, subordinado ao tema da sustentabilidade, ética 
e cidadania, através da qual os participantes não só compreendam o conceito 
de sustentabilidade, como tomam consciência de que os seus atos influenciam 
o ambiente (ou a qualidade do ambiente), compreendam os seus direitos e 
deveres enquanto cidadãos face ao ambiente e adoptem comportamentos que 
visam a preservação dos recursos naturais no presente tendo em vista as 
gerações futuras e comportamentos que visam o bem-estar animal 

 X     

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da produção e consumos 
sustentáveis, através do qual os participantes conheçam o ciclo de vida de 
diferentes bens de consumo e tomem consciência da necessidade de adoção 
de práticas que visem a redução de resíduos, compreendam que os resíduos 
contêm elementos reutilizáveis ou recicláveis, compreendam a necessidade de 
adotar práticas de âmbito pessoal e comunitário de consumo responsável, 
conheçam modos de produção que visam a sustentabilidade e reconheçam que 
um consumo sem limites exerce demasiada pressão sobre os recursos naturais 
e provoca danos no ambiente 

 X     

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema das alterações climáticas, 
através do qual os participantes conheçam as causas das alterações climáticas 
a diferentes escalas, compreendam os impactos ambientais resultantes das 

  X    
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alterações climáticas, tomem consciência da necessidade de adotar 
comportamentos que visem a adaptação e mitigação face às alterações 
climáticas, bem como a participação em ações de sensibilização sobre os 
impactos das atividades humanas nas alterações climáticas. Prevê-se também 
a transmissão de informação sobre práticas de adaptação às alterações 
climáticas nos contextos familiar e comunitário, que conduzam, entre outros, à 
redução das emissões de gases com efeito de estufa 

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da biodiversidade, 
através do qual os participantes compreendam a importância da Biodiversidade 
para o ambiente e para a humanidade, tomem consciência da importância de 
preservar a Biodiversidade, compreendam as principais ameaças à 
Biodiversidade e conheçam diferentes estratégias que visam a sua proteção  

 X     

Criar um novo ciclo de workshops sobre a interpretação da fauna e flora da 
Mata Bussaco 

 X     

Persistir nas ações de sensibilização sobre espécies exóticas invasoras e 
dinamizar ações “bioblitz (ciência cidadã)  

X X     

Participar no evento BioBlitz promovido pelo Parque Serralves
78

 e desenvolver 
uma ação complementar com a mesma teleologia 

 X     

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da responsabilidade 
intergeracional, através do qual os participantes compreendam o impacto das 
atividades e atitudes humanas num contexto de recursos naturais e 
compreendam as consequências do esgotamento dos recursos naturais para as 
gerações atuais e futuras 

 X     

Promoção dos valores naturais e da 
biodiversidade 

Promover ações de sensibilização, nas estufas, em que os participantes, 
através da participação nas atividades de dinamização da propagação de 
espécies protegidas pela Diretiva Habitats da União Europeia apreendem os 
valores naturais e da biodiversidade  

 X     

Criar uma Estação de Biodiversidade na Mata Nacional do Bussaco a integrar 
na Rede de Estações de Biodiversidade

79
 

  X    

Promover ações concretas de plantações para beneficiação do povoamento 
misto e da sua manutenção 

X      

Programa de Voluntariado Promover ações de voluntariado ambiental de curta e longa duração X      

Cooperação interorganizacional 
Desenvolver instrumentos de cooperação com entidades de natureza pública ou 
privada tendo em vista a promoção dos valores naturais e da biodiversidade 

X      

                                                
78

 https://www.serralves.pt/institucional-serralves/bioblitz/; https://bioblitz.serralves.pt/?doing_wp_cron=1670864302.1635849475860595703125  
79

 http://www.tagis.pt/rede-ebio.html 
 

https://bioblitz.serralves.pt/?doing_wp_cron=1670864302.1635849475860595703125
http://www.tagis.pt/rede-ebio.html
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E 5 – Divulgar e Promover a MNB 

 
Nos últimos 30 anos tem-se assistido a um aumento generalizado do nível cultural das 

populações e do seu distanciamento reflexivo e crítico face às instituições sociais80, o que, 

só por si e sem considerar outros fatores, é gerador de novas perspetivas nas relações 

sociais e culturais. A consciência crescente dos consumidores, a pressão da sensibilidade 

ecológica e humanista e a ressonância mediática da reivindicação pelo alargamento do 

campo dos direitos de cidadania da sociedade civil, interrogam e confrontam – pelo menos 

nas sociedades democráticas e economicamente desenvolvidas – as instituições, (…), com 

os seus próprios fundamentos de responsabilidade e legitimidade.81 

A esta factualidade acresce que a Fundação Mata do Buçaco, F.P., pela sua natureza e 

fins, lida com uma multiplicidade de públicos distintos entre si, o que lhe exige uma 

abordagem holística, conjugando a dimensão institucional com a comercial, tendo em vista 

a construção de relacionamentos duradouros entre a organização e os seus públicos, 

procurando fazer face à efemeridade e distanciamento reflexivo da sociedade 

contemporânea. 

Dito isto, os desafios dos tempos atuais são grandes e obrigam a uma estratégia 

ponderada. 

A comunicação institucional assume, aqui, um papel preponderante, pois é responsável 

pela criação e fortalecimento da identidade e imagem de uma organização, por meio de 

ações que promovam o diálogo e a interação com seus públicos, sejam eles internos 

(colaboradores e trabalhadores) ou externos (parceiros, imprensa e sociedade em geral). 

A comunicação institucional agrega disciplinas tais como as relações públicas, a relação 

com os media, social media, canais online e, muito importante, a política de comunicação 

interna. Se o corpo da instituição, direção, trabalhadores e colaboradores, não perceberem 

e transmitirem a relevância da mensagem é possível que ela não tenha o alcance desejado. 

Um dos objetivos das ações de publicidade, marketing, comunicação institucional, relações 

públicas, etc., é a formação de imagens públicas, porque é através destas que se 

constituem as condutas dos indivíduos e dos grupos relativamente às organizações, aos 

seus produtos e serviços. As imagens públicas constituem-se a partir: a) da percepção 

daquilo que a organização faz, ou seja, da sua ação técnica, funcional e operacional - 

produtos, serviços, meios técnicos, eventos -; b) do modo como o faz ou ação cultural - o 

estilo que acompanha a acção técnica, funcional e operacional e que torna manifesta a sua 

identidade e singularidade; c) e, finalmente, do modo como o comunica, a ação simbólica - 

aquilo que explicita, o que conota, o que dá a entender e o que não diz e deveria dizer.. 

Então, não só aquilo que a organização ‘diz’ - comunicação intencional - mas também 

aquilo que ‘faz’ - comunicação não intencional- influencia as condutas colectivas, na medida 

em que afecta a percepção, por parte do público, daquilo que a organização ‘é’- a sua 

                                                
80

 Anthony Giddens in As Consequências da Modernidade, Celta Editora, 1995 
 

81
 Maria João Ribeiro Barata, “Imagem Pública, Marketing e Comunicação Institucional: Imagem 

Pública, Marketing e Comunicação Institucional: Uma Abordagem Sociológica de Três Conceitos 
Empresariais”, 2002 disponível para consulta in 
https://repositorio.ismt.pt/bitstream/123456789/231/1/Barata%202002%20Imagem%20P%C3%BAblic
a,%20Marketing%20e%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Instituciona.pdf 
 

https://repositorio.ismt.pt/bitstream/123456789/231/1/Barata%202002%20Imagem%20P%C3%BAblica,%20Marketing%20e%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Instituciona.pdf
https://repositorio.ismt.pt/bitstream/123456789/231/1/Barata%202002%20Imagem%20P%C3%BAblica,%20Marketing%20e%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20Instituciona.pdf
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imagem pública. 82 

Ou seja, toda e qualquer atuação no espaço público e toda e qualquer interação com o 

público produzem factos significantes que impactam a perceção pública da instituição. Dito 

isto, a eficácia da ação comunicativa da FMB depende da sua coerência com a restante 

atividade da organização, porque o público confronta o fazer e o dizer da organização, 

tornando manifestas as suas condutas. De igual modo, avalia a sua coerência para 

determinar a sua credibilidade. 

A comunicação institucional tem um papel decisivo na definição, por exemplo, de uma 

estratégia de gestão de redes sociais e de canais online, bem como na coerência da 

publicidade institucional, uma vez que a influência que o mundo online tem no mundo offline 

atualmente é enorme e define a forma como as organizações são percebidas. 

A amplitude dos canais online determina então a forma como as organizações são 

percebidas e, por isso, a comunicação digital só acrescentará valor se tiver uma 

monitorização mínima diária.  

Assim, considerando um plano e uma estratégia de médio/longo prazo, a abordagem, 

monitorização e capacidade de resposta da FMB ao online devem ser coordenadas a partir 

da comunicação institucional.  

De forma muito resumida, podemos definir a comunicação institucional como o discurso das 

instituições (públicas, privadas, associativas) sobre elas mesmas. Não o discurso sobre os 

seus ‘produtos’ (...), mas sobre a sua natureza específica, a sua legitimidade, os seus 

princípios, a sua personalidade, o seu projecto, as suas escolhas, os seus objectivos, os 

seus actos, as suas performances. Trata-se essencialmente de um discurso 

autocentrado.”83 

Importa portanto trabalhar áreas como a publicidade institucional para beneficiar a imagem 

e identidade corporativa desta Fundação, sem prejuízo da comunicação interna, vital em 

todo o processo, gerindo uma maior interação entre a instituição e seus colaboradores, 

através do estímulo ao diálogo, à troca de informações e de experiências e à participação a 

todos os níveis, pois a responsabilidade do bom relacionamento com o público externo 

compete a todos os colaboradores da empresa, e é necessário que todos estejam 

familiarizados com as diretrizes e atividades da organização.84 

Uma vez explicitada a importância da comunicação institucional, em todas as suas 

dimensões, e a relevância que a mesma assume na consolidação de uma identidade 

pública, autonomizámos este eixo estratégico, em torno do qual se pensaram várias 

atividades que visam a sua adequada implementação e desenvolvimento, pois ressalta a 

                                                
82

 Juan Costa, Imagen Pública: Una Ingeniería Social, Madrid: Fundesco,1996, citado em “Imagem 
Pública, (….), Maria João Ribeiro Barata, idem… 
 

83
 Daniel, F. in ‘Communication Institutionelle et d’Entreprise’. SFEZ, Lucien. Dictionnaire Critique de 

la Communication. Tomo II. Paris: PUF.  
 

84
 As organizações são, por conseguinte, entendidas, pelos teóricos da Comunicação 

Organizacional, como conjuntos de pessoas que trabalham coletivamente para um ob-jetivo comum, 
através do desenvolvimento de atividades especializadas. À comunicação cabe uma tarefa crucial da 
coordenação geral das capacidades da organização. Daí que James Taylor afirme que a 
comunicação é a “cola da organização”, pois permite atingir a coordenação com um reduzido esforço 
e mínimo controlo de custos. 
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Plano Estratégico 

Diagnóstico 360º 

Definição de metas 
FAST 

Elaboração de Plano 
de Comunicação 

Implementação de 
programa de 

comunicação, que 
contém metas FAST 

importância de uma estratégia de comunicação regular e consistente, tanto no website 

como nas redes sociais, em idiomas, no sentido de manter uma comunicação viva e atrativa 

com potenciais visitantes. 

O desenvolvimento de uma 

comunicação institucional bem-

sucedido depende de um 

conhecimento, o mais exaustivo 

possível sobre a organização e 

sobre o(s) respetivo(s) público(s)-

alvo. Esse conhecimento 

assentará pois sobre um 

diagnóstico 360º, sobre todas as 

dimensões da comunicação que 

já é produzida, fazendo-se uma 

análise das respetivas 

oportunidades e ameaças, pontos 

fortes e pontos fracos (análise 

SWOT). 

Só depois de uma análise 

exaustiva, poderemos passar à 

fixação de objetivos FAST85 86. 

Em conformidade com as metas 

que venha a ser fixadas para a 

FMB, elaborar-se-á um Plano de 

Comunicação, que se apresenta 

como determinante para o 

reconhecimento e sucesso de 

qualquer instituição, 

designadamente em termos de 

informação, atração e captação 

de visitantes nacionais e 

estrangeiros. No que ao Turismo 

diz respeito, visar-se-á naturalmente suscitar o interesse e transmitir com rigor o que a Mata 

                                                
85

  
F (Frequently discussed) - frequentemente discutidas; 
A (Ambitious) – ambiciosas; 
S (Specific) – específicas; 
T (Transparent) – transparentes. 
 
86

 Porquê FAST e não SMART?  
Os objetivos das metas SMART devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e 
limitados no tempo. Eles concentram-se no desempenho individual e ignoram a importância da 
discussão, da concertação entre setores, bem como a necessidade de ajustar/adaptar conforme os 
resultados que estiverem a ser obtidos.  
Posto isto, atualmente, os autores advogam metas FAST nas organizações que atuem com 
estratégia. 
Ao adotar metas transparentes, as organizações permitem que os colaboradores ajam 
concertadamente, para que a comunicação interna flua em benefício da imagem pública da 
organização. 
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Nacional do Bussaco pode oferecer aos seus visitantes, incluindo a oportunidade da 

vivência de experiências únicas e inesquecíveis, no seio da Natureza. Sendo que, para tal, 

importa conhecer intimamente o tipo de turista que visita o Bussaco.  

Não obstante e porque, como resulta do exposto supra, reconhece-se que a Comunicação 

é uma dimensão essencial, estruturou-se um plano de atividades e ações que, enquanto se 

procede ao necessário diagnóstico transversal à organização e às oportunidades, 

privilegiam ações específicas – concertadas – transmitem a mensagem que o Conselho 

Diretivo pretende passar aos visitantes, atenta a informação que lhes é facultada, para que 

esta desperte todos os seus sentidos e emoções. 
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Objetivos estratégicos para divulgar e promover o Bussaco 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 
Dinamização da comunicação 
institucional, na dimensão da 
comunicação interna 

Criar canais de comunicação internos, por forma a garantir uma melhor 
circulação da informação e a participação de todos os trabalhadores e 
colaboradores na promoção das atividades e eventos dinamizados pela FMB 

 X     

Dinamização da comunicação 
institucional, na dimensão da 
comunicação externa, tendo em vista a 
promoção nacional e internacional da 
MNB 

Desenvolver uma estratégia consistente de desenvolvimento de conteúdos, 
designadamente através da atualização permanente de conteúdos no website e 
nas redes sociais em formato bilingue (PT/EN) 

 X     

Internacionalizar os conteúdos publicados pela FMB, tanto no website como nas 
redes sociais, recorrendo, sempre que possível, a posts em vários idiomas (PT 
/ENG/ ESP), apontando diretamente aos visitantes estrangeiros 

  X    

Dinamizar a estratégia de publicidade, colocando informação temática em 
pontos estratégicos, tais como restaurantes regionais e na rede de postos de 
turismo da Região 

  X    

Articular com a ERT e ARPT Centro de Portugal a potenciação dos conteúdos 
informativos nos canais destas entidades 

 X     

Dinamizar as redes sociais, aumentando o números de seguidores e de 
interações 

 X     

Dinamização da comunicação 
institucional, na dimensão da 
comunicação  

Garantir estreitas relações com meios de comunicação social nacionais e 
regionais, de forma a divulgar amplamente as informações relativas a eventos e 
atividades da MNB 

 X     

Criar novo folheto/desdobrável geral acerca da Mata do Bussaco, com breve 
abordagem ao todo (distribuição gratuita) 

  X    

Novo layout para o website 

Atualizar e desenvolver um layout mais intuitivo da ótica do utilizador   X     

Atualizar conteúdos em vários idiomas, para chegar a um público cada vez mais 
abrangente  

 X X    

Atualização do manual de normas 
gráficas 

Atualização do manual de normas gráficas, o qual deve estabelecer um padrão 
de uniformidade e coerência nos elementos gráficos criados 

 X     

Aplicação da marca e das submarcas da MNB de acordo com o manual de 
normas gráficas, em qualquer um dos vários eventos promovidos pela FMB, 
bem como nas pequenas divulgações, contribui para a promoção da imagem da 
FMB 

 X     
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ANEXO 
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E1 - Valorizar e conservar o património natural 

O equilíbrio ambiental e a proteção dos recursos naturais, a par do restabelecimento do potencial silvícola em áreas florestais atingidas por agentes 

abióticos e bióticos nocivos, bem como a proteção e preservação da biodiversidade, e ainda a preservação da paisagem, constituem pois objetivos 

tão prementes para a viabilidade do planeta para as gerações futuras, que abrangem a Mata Nacional do Bussaco, da mesma maneira que 

abrangem a Foresta Irati (Espanha) ou a Foresta Umbra (Itália), bem como a Forêt de Paimpont (França), o Hallerbos (Bélgica) ou a Floresta Negra 

(Alemanha). 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Manutenção dos índices de riqueza 
biológica da Mata 

Implementar medidas de gestão sustentável da Mata, tendo em vista 
designadamente restaurar ambientes degradados e aumentar substancialmente 
os esforços de reflorestação 

X X X X X X 

Continuar a implementação do plano de combate e redução de espécies 
invasoras  

X X X X X X 

Desenvolver instrumentos de cooperação com os municípios de Mealhada, 
Mortágua e Penacova tendo em vista a promoção da proteção da floresta, a 
valorização dos produtos tradicionais locais e na produção de serviços ambientais 
e de recreio 

 X     

Valorizar o mosaico de habitats X X X X X X 

Adquirir plantas que não se conseguem reproduzir nos viveiros da Mata Nacional 
do Bussaco – ex. fetos arbóreos, plantas exóticas, espécies herbáceas para 
combater espécies invasoras, etc. 

 X     

Desenvolvimento de um programa de 
monitorização e vigilância sistemática do 
património natural 

Mobilizar recursos para encontrar financiamento para uma gestão florestal mais 
sustentável, para a conservação e a reflorestação

87
  

X X X X X X 

Produzir e sistematizar informação, de forma consistente, com base na 
implementação de indicadores tendentes à avaliação do estado global da 
biodiversidade do Bussaco e de monitorização das espécies exóticas invasoras, 
tendo em vista o reforço ao seu combate 

  X    

                                                
87

 Os fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI) contribuem para a promoção de uma agricultura e floresta sustentáveis e nesse sentido as principais 
prioridades de intervenção da política de florestas relacionam-se com o domínio «Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos». 
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Implementar instrumentos de monitorização que permitirão avaliar, por exemplo, 
a vulnerabilidade dos ecossistemas da Mata do Bussaco perante as alterações 
climáticas e fenómenos extremos 

  X    

Desenvolvimento do conhecimento 
científico, monitorização e vigilância do 
património natural 

Promover o voluntariado científico, nomeadamente através de um programa de 
estágios, em parceria com a Academia 

X X X    

Desenvolver, com a Academia, um modelo de monitorização da emissão de 
gases com efeito de estufa 

 X X X   

Criar instrumentos que permitam a disponibilização a todos os agentes com 
interesse na matéria, de uma plataforma que congregue toda a informação de 
base científica e técnica sobre o Bussaco 

  X    

Atualizar a cartografia da Mata  X     

Elaborar cartografia de habitats e dos exemplares notáveis, bem como das áreas 
de importante valor conservacionista 

 X     

Os micro-habitats existentes na Mata poderão constituir alvo de estudos 
científicos, nomeadamente para espécies endémicas e emblemáticas, como a 
salamandra-lusitânica (Chiglossa lusitanica) e os lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) 
 

  X    

Conservação da biodiversidade 

Implementar novas medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente 
o impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas do Bussaco e 
controlar ou as espécies consideradas prioritárias 
 

 X     

Redução da vulnerabilidade da Mata aos 
efeitos das alterações climáticas e 
fenómenos extremos 

Converter determinadas parcelas da MNB em fontes de sequestro de carbono  X     

 Aderir à mobilidade elétrica, com a aquisição de viaturas movidas a energias 
renováveis (minibuses turísticos), promovendo, em simultâneo, o transporte 
coletivo, substituindo progressivamente a frota automóvel da FMB 
 

 X     

Substituir os equipamentos elétricos que revelem uma performance ineficiente por 
outros mais eficientes em todos os espaços/edifícios geridos pela FMB 
 

 X X    

Promover o consumo de biomassa   X    

Melhorar a gestão florestal e da produtividade dos povoamentos 
 

  X    

Promover os princípios da economia circular, designadamente através da 
redução do uso de plástico de uso único na Loja da Mata e na Esplanada da 
Mata, apelando à consciência ambiental dos visitantes/consumidores (venda de 
produtos em frascos de vidro ou outro material reutilizável, em detrimento do 
plástico de utilização única) 

 X     

Aumento dos serviços dos ecossistemas Requalificar os ecossistemas da Mata     X  
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Melhoria da resiliência e do valor 
ambiental da Mata 

Procura ativa de instrumentos financeiros específicos para a proteção de habitats, 
promoção da biodiversidade, adaptação das florestas aos efeitos das alterações 
climáticas e promoção de serviços de ecossistema, para a FMB apresentar 
projetos passíveis de serem co-financiados 

X X X X X X 

Conservar a biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar 
benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável, contribuindo 
para a meta nacional de travar a perda de biodiversidade, proteger e evitar a 
extinção de espécies ameaçadas 

X X X X X X 

Preservar as linhas de drenagem natural (para a conservação da vegetação 
ripícola) 

 X X X X X 

Elaborar e implementar um Plano de Manutenção da Flora da MNB, no âmbito do 
qual se desenvolverá, por exemplo, a constituição de um “banco” de plantas 
envasadas e programação e registo, em suporte digital, de todas as intervenções 
que forem feitas na MNB  

 X     

Desenvolver programas de monitorização, de forma a averiguar a existência de 
alterações/ameaças à fauna existente, permitindo estudos, a longo prazo, acerca 
dos ciclos vitais das populações locais, considerando nomeadamente a sua 
adaptação às alterações climáticas 

  X X   

Atualizar o programa de gestão de combustíveis com o controlo de invasoras 
lenhosas, de forma de reduzir a perigosidade de incêndio rural e a reabilitação de 
ecossistemas.  

 X     

Gestão de faixas de combustível e defesa da floresta contra incêndios  X     

Cooperação interorganizacional Implementar um programa de cooperação multiescalar com Municípios, Escolas, 
IPSS e outros players na área da educação, na área social, bem como escolas de 
turismo da Região, que visem consciencializar e mitigar os efeitos dos desafios 
vindouros na área do ambiente, da valorização e preservação dos recursos 
naturais, bem como das alterações climáticas 

 X     
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Eixo 2 - Valorizar e conservar o património histórico e cultural 

Para identificar e valorizar é preciso preservar o património, e para preservar é preciso conhecer. 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Desenvolvimento do conhecimento 
sobre o património cultural do Bussaco 

Promover a recolha de conhecimento sobre o património móvel, material e imaterial 
do Bussaco, a qual deve incluir uma descrição detalhada do estado atual de 
conservação do Bem. 

 X     

Registar e controlar o património – atualização permanente  X X X X  

Editar brochuras, publicações e outros suportes documentais e digitais com 
conteúdos relativos ao património cultural e atividades de inventariação e 
investigação científica sobre os bens culturais do Bussaco 

  X    

Implementar medidas de controlo estatístico que permitam conhecer melhor a 
tipologia de visitantes do Bussaco 

 X     

Aprovação de Plano de Gestão do Bem 

Este plano inclui ações específicas de preservação, reabilitação, conservação e 
eventual restauro, sem prejuízo da vertente de investigação, educação, inovação e 
experimentação. 
Exemplo: Ermidas de Habitação - Depois de um levantamento exaustivo, propor que estas 
sejam divididas em 2 tipologias: as que serão alvo de recuperação, sem alteração do seu 
uso, e as que albergarão turismo científico e/ou de Natureza. As que serão alvo somente de 
recuperação devem ser intervencionadas ao nível da cobertura, paredes, vãos, arranjos 
exteriores, pavimentos, tetos e infra-estruturas (electricidade e sistema CCTV) 

X X X    

Reabilitar a Porta Monumental das Portas de Coimbra X      

Reabilitar / Substituir duas pontes existentes mas profundamente degradadas, uma 
no Vale dos Fetos e outra no Lago Grande, que serão substituídas por pontes 
esteticamente similares mas construídas em materiais mais duradouros e 
resistentes 

X      

Recuperar a cerca Conventual e Portas nas zonas em que se encontrem 
deterioradas 

  X    

Recuperar as esculturas e pinturas do Convento e da Via Sacra 
Tratando-se de um conjunto escultórico com uma dimensão assinalável, prevê-se 
que as intervenções sejam realizadas pelos serviços da Direção Geral do 
Património Cultural, de forma sucessiva 

X X X X X X 

Recuperar as fontes - recuperação de degraus, azulejos e de todo o conjunto 
construído que compõem cada elemento fonte. Aguardamos candidatura 

    X  
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compatível com o tipo de intervenção e investimento necessários 

Participação da comunidade local 

Promover ciclos de eventos temáticos direccionados à comunidade escolar dos 3 
municípios circundantes: 
1. Reconhecer a importância do património cultural para a preservação da 

memória e identidades; 
2. Aprender sobre a paisagem cultural do Bussaco e identificar as transformações 

temporais da ocupação humana. 
3. Reconhecer as referências culturais que constituem o território e explorar o 

mapa da diversidade cultural da Região para compreender a sua constituição 
sociocultural 

  X    

Promover um concurso em ambiente escolar que visa a elaboração de pesquisa de 
campo  

   X   

Promoção de um discurso museológico 
coerente 

Realização de exposições temáticas regulares no Convento de Sta. Cruz do 
Bussaco 

 X     

Programa de divulgação, sensibilização 
e animação cultural 

Implementar e dinamizar programa de animação cultural que qualifiquem a oferta 
interpretativa, diferenciando-a para responder às necessidades dos públicos, tendo 
em conta as suas características, condições, identidades… 

 X     

Implementar práticas que promovam novas formas de expor e interpretar o acervo 
móvel, através de novos recursos tecnológicos, pedagógicos e/ou facilitadores da 
interpretação 

  X X   

Promoção da Acessibilidade 

Desenvolver um plano de promoção da acessibilidade no Bussaco, contemplando a 
acessibilidade física e comunicacional, ao nível do património cultural edificado e 
da programação de atividades 

X X     

Desenvolver e promover uma Rota Turística Acessível que permita assegurar a 
fruição do património cultural e natural a pessoas com limitações motoras e 
sensoriais num itinerário preparado para o efeito 

  X    

Implementar práticas que promovam novas formas de expor e interpretar o acervo 
móvel, através de novos recursos tecnológicos, pedagógicos e/ou facilitadores da 
interpretação, designadamente através de conteúdos em multiformatos (escrita 
simples, pictogramas, áudio e vídeo) 

  X X   

Implementar projetos experimentais que concorram para a desconstrução de 
estereótipos na representação da deficiência 

   X   

Cooperação interorganizacional 

Criar roteiros e circuitos de património associados a redes de cooperação e 
organização de bens patrimoniais em rede com outros sítios/monumentos/museus 

  X    

Desenvolver parcerias multissectoriais que mobilizem e partilhem conhecimento, 
perícia, tecnologia e recursos 

 X     
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Eixo 3 - Valorizar a dimensão turística da MNB 

 

Os recursos naturais são elementos primários da oferta e, assumem uma dimensão turística quando são explorados para tal fim, criando um fator 

de atração para estabelecer um turismo sustentável nas unidades de conservação que, neste caso, constituem a Mata do Bussaco. No entanto, a 

escassez de educação ambiental nalgumas franjas do universo dos turistas –que nos propomos a reduzir progressivamente - pode comprometer as 

áreas  naturais  com  um  turismo  desordenado  que  acarreta  uma  série  de  impactos  ambientais negativos que importa, a todo o custo, evitar no 

Bussaco. A estratégia da FMB foca-se na relação entre o turista e o espaço, região e comunidades locais, oferecendo uma “experiência” e não um 

mero “passeio”. 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Produção de conhecimento sobre a 
procura 

Introduzir mecanismos de monitorização da atividade turística, que permita a 
recolha de informação estatística relevante par aa qualificação da oferta 

 X X    

Formar massa crítica adaptadas às necessidades do mercado  X X X X X 

Assegurar a transferência de conhecimento de instituições de ensino e centros de 
investigação para a FMB, designadamente através de programas de estágios 
curriculares e colaboração na elaboração de teses científicas neste domínio do 
saber 

  X    

Difundir conhecimento e informação estatística    X   

Desenvolver, com a Academia, um modelo de monitorização da capacidade de 
carga da MNB, no sentido de assegurar uma fruição equilibrada de acordo com 
as especificidades do seu património cultural e natural 

  X X   

 
Desenvolvimento de modelo de gestão da 
sazonalidade e promoção de uma 
programação cultural e turística 365 

Este modelo de gestão inclui ações e atividades: ações de preparação para 
acolhimento e promoção, a par com atividades de dinamização e valorização. 
Vejamos, uma das principais debilidades da FMB é a ausência de um espaço 
coberto e confortável para receber os participantes das suas atividades quando 
as condições climatéricas são desfavoráveis. Posto isto, a recuperação das 
estufas e a melhoria de todas as suas infraestruturas de apoio, convertendo-as 
em espaços de interesse turístico, com o objetivo de acolher atividades e 
eventos, 365 dias por ano, é vital para este modelo 

 X X    

Rentabilizar as estufas para promoção de atividades de visitação, durante todo o 
ano 

  X    
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Os eventos culturais são uma tipologia de eventos que interagem de forma ativa 
com o turismo, pois estes possibilitam uma melhor experiência para os turistas, 
sem deixar de lado a real importância que este tipo de eventos têm para a 
promoção do destino. Os eventos são um grande impulsionador do turismo 
interno e externo e o público está mais atento e anseia por novas experiências. 

 X X    

Património edificado 

Lançar o concurso para REVIVE  X     

Início da nova concessão para o Palace Hotel do Bussaco e demais edifícios 
integrados no programa REVIVE (Chalet Sta. Teresa, Cavalariças, Casa da Forja 
e Casa dos Cedros) 

 X X    

Programa de divulgação, sensibilização e 
animação cultural 

Promover o «turismo para todos», numa ótica inclusiva, que acolha os diferentes 
mercados/segmentos turísticos 

 X     

Envolver ativamente a comunidade local no processo de desenvolvimento 
turístico do eixo Luso-Bussaco 

  X    

Lançamento de uma nova rede de 
percursos sinalizados com diferentes 
graus de dificuldade 

Atividades de Astroturismo   X    

Rota de Birdwatching   X    

Rota das camélias   X    

Trilho das Ermidas e Cruz Alta (percurso realizado em minibuses elétricos)  X     

Trilho das Árvores Notáveis (revisão e reestruturação)   X    

Itinerários Napoleónicos       

Rota turística acessível   X    

Desenvolver o conceito de Bem-estar /“Wellness”, aliando a responsabilidade 
ambiental com a preocupação pelo bem-estar e saúde da sociedade, como  
“Banhos Imersivos na floresta” 

  X    

Lançamento de novos produtos turísticos Desenvolver um programa de captação de eventos corporativos   X    

Candidatura a património mundial da 
UNESCO 

Todas as atividades desenvolvidas, no âmbito dos 5 eixos estratégicos definidos 
no presente plano contribuirão para a construção desta candidatura 

    X  

Cooperação interorganizacional 

Promover e reforçar as relações institucionais com organismos públicos na área 
do Turismo - Turismo de Portugal, Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e 
outras Escolas Profissionais de Turismo, Entidade Regional de Turismo do 
Centro, Agência Regional de Promoção Turística, etc.  

 X X    

Participar nas campanhas de turismo interno de mobilização de portugueses para 
partilharem o melhor de Portugal (e do Bussaco) e serem parte ativa na 
promoção do país 

 X X X X X 

Estreitar a ligação a operadores turísticos e empresas de animação turística – 
melhorando a articulação institucional e coordenação entre agentes que operam 
no mercado turístico e o Bussaco 

X      
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Eixo 4 – Promover a Educação Ambiental 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 

Estímulo à apropriação dos valores 
naturais e da biodiversidade pelos 
visitantes em geral 

Promover uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e 
para a construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na 
utilização dos seus recursos, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em 
todas as dimensões da atividade humana 

 X     

Apresentações públicas dos dados resultantes da aplicação dos instrumentos 
de monitorização, num referencial estatístico, que ilustre, de forma 
incontornável, o fundamento para as mudanças de comportamento que se 
advogam e promovem nas ações de divulgação 

   X   

Estímulo à apropriação dos valores 
naturais e da biodiversidade pela 
comunidade escolar 

Realização de ações temáticas dirigidas às comunidades locais, tendentes à 
consciencialização dos mecanismos de proteção e valorização do património 
natural e cultural do Bussaco 

X X X    

Criar ciclo de eventos temáticos, subordinado ao tema da sustentabilidade, ética 
e cidadania, através da qual os participantes não só compreendam o conceito 
de sustentabilidade, como tomam consciência de que os seus atos influenciam 
o ambiente (ou a qualidade do ambiente), compreendam os seus direitos e 
deveres enquanto cidadãos face ao ambiente e adoptem comportamentos que 
visam a preservação dos recursos naturais no presente tendo em vista as 
gerações futuras e comportamentos que visam o bem-estar animal 

 X     

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da produção e consumos 
sustentáveis, através do qual os participantes conheçam o ciclo de vida de 
diferentes bens de consumo e tomem consciência da necessidade de adoção 
de práticas que visem a redução de resíduos, compreendam que os resíduos 
contêm elementos reutilizáveis ou recicláveis, compreendam a necessidade de 
adotar práticas de âmbito pessoal e comunitário de consumo responsável, 
conheçam modos de produção que visam a sustentabilidade e reconheçam que 
um consumo sem limites exerce demasiada pressão sobre os recursos naturais 
e provoca danos no ambiente 

 X     

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema das alterações climáticas, 
através do qual os participantes conheçam as causas das alterações climáticas 
a diferentes escalas, compreendam os impactos ambientais resultantes das 
alterações climáticas, tomem consciência da necessidade de adotar 

  X    
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comportamentos que visem a adaptação e mitigação face às alterações 
climáticas, bem como a participação em ações de sensibilização sobre os 
impactos das atividades humanas nas alterações climáticas. Prevê-se também 
a transmissão de informação sobre práticas de adaptação às alterações 
climáticas nos contextos familiar e comunitário, que conduzam, entre outros, à 
redução das emissões de gases com efeito de estufa 

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da biodiversidade, 
através do qual os participantes compreendam a importância da Biodiversidade 
para o ambiente e para a humanidade, tomem consciência da importância de 
preservar a Biodiversidade, compreendam as principais ameaças à 
Biodiversidade e conheçam diferentes estratégias que visam a sua proteção  

 X     

Criar um novo ciclo de workshops sobre a interpretação da fauna e flora da 
Mata Bussaco 

 X     

Persistir nas ações de sensibilização sobre espécies exóticas invasoras e 
dinamizar ações “bioblitz (ciência cidadã)  

X X     

Participar no evento BioBlitz promovido pelo Parque Serralves
88

 e desenvolver 
uma ação complementar com a mesma teleologia 

 X     

Criar ciclo de eventos temáticos subordinado ao tema da responsabilidade 
intergeracional, através do qual os participantes compreendam o impacto das 
atividades e atitudes humanas num contexto de recursos naturais e 
compreendam as consequências do esgotamento dos recursos naturais para as 
gerações atuais e futuras 

 X     

Promoção dos valores naturais e da 
biodiversidade 

Promover ações de sensibilização, nas estufas, em que os participantes, 
através da participação nas atividades de dinamização da propagação de 
espécies protegidas pela Diretiva Habitats da União Europeia apreendem os 
valores naturais e da biodiversidade  

 X     

Criar uma Estação de Biodiversidade na Mata Nacional do Bussaco a integrar 
na Rede de Estações de Biodiversidade

89
 

  X    

Promover ações concretas de plantações para beneficiação do povoamento 
misto e da sua manutenção 

X      

Programa de Voluntariado Promover ações de voluntariado ambiental de curta e longa duração X      

Cooperação interorganizacional 
Desenvolver instrumentos de cooperação com entidades de natureza pública ou 
privada tendo em vista a promoção dos valores naturais e da biodiversidade 

X      

                                                
88

 https://www.serralves.pt/institucional-serralves/bioblitz/; https://bioblitz.serralves.pt/?doing_wp_cron=1670864302.1635849475860595703125  
89

 http://www.tagis.pt/rede-ebio.html 
 

https://bioblitz.serralves.pt/?doing_wp_cron=1670864302.1635849475860595703125
http://www.tagis.pt/rede-ebio.html
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Eixo 5 – Divulgar e promover a FMB 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
PREVISÃO DE 

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO 

  22 
2.º sem 23 24 25 26 27 

1.º sem 
Dinamização da comunicação 
institucional, na dimensão da 
comunicação interna 

Criar canais de comunicação internos, por forma a garantir uma melhor 
circulação da informação e a participação de todos os trabalhadores e 
colaboradores na promoção das atividades e eventos dinamizados pela FMB 

 X     

Dinamização da comunicação 
institucional, na dimensão da 
comunicação externa, tendo em vista a 
promoção nacional e internacional da 
MNB 

Desenvolver uma estratégia consistente de desenvolvimento de conteúdos, 
designadamente através da atualização permanente de conteúdos no website e 
nas redes sociais em formato bilingue (PT/EN) 

 X     

Internacionalizar os conteúdos publicados pela FMB, tanto no website como nas 
redes sociais, recorrendo, sempre que possível, a posts em vários idiomas (PT 
/ENG/ ESP), apontando diretamente aos visitantes estrangeiros 

  X    

Dinamizar a estratégia de publicidade, colocando informação temática em 
pontos estratégicos, tais como restaurantes regionais e na rede de postos de 
turismo da Região 

  X    

Articular com a ERT e ARPT Centro de Portugal a potenciação dos conteúdos 
informativos nos canais destas entidades 

 X     

Dinamizar as redes sociais, aumentando o números de seguidores e de 
interações 

 X     

Dinamização da comunicação 
institucional, na dimensão da 
comunicação externa 

Garantir estreitas relações com meios de comunicação social nacionais e 
regionais, de forma a divulgar amplamente as informações relativas a eventos e 
atividades da MNB 

 X     

Criar novo folheto/desdobrável geral acerca da Mata do Bussaco, com breve 
abordagem ao todo (distribuição gratuita) 

  X    

Atualização do layout do website 

Atualizar e desenvolver um layout mais intuitivo da ótica do utilizador   X     

Atualizar conteúdos em vários idiomas para chegar a um público cada vez mais 
abrangente  

 X X    

Atualização do manual de normas 
gráficas 

Atualização do manual de normas gráficas, o qual deve estabelecer um padrão 
de uniformidade e coerência nos elementos gráficos criados 

 X     

Aplicação da marca e das submarcas da MNB de acordo com o manual de 
normas gráficas, em qualquer um dos vários eventos promovidos pela FMB, 
bem como nas pequenas divulgações, contribui para a promoção da imagem da 
FMB 

 X     
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