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111 O Plano de Gestão 
Florestal da Mata Nacional 
do Buçaco vai ser aprovado 
até ao final do ano. A pro-
posta deste documento, que 
tem como objetivo permitir 
a gestão sustentada e a ma-
nutenção da biodiversidade 
naquela mata nacional, foi 
apresentada ontem, no Pa-
lace Hotel do Buçaco.

Elaborado sob a coorde-
nação de Francisco Castro 
Rego, do Centro de Ecologia 
Aplicada, unidade de inves-
tigação do Instituto Supe-
rior de Agronomia, da Uni-
versidade de Lisboa, o Plano 
de Gestão Florestal analisa 
em pormenor característi-
cas e fatores que influen-
ciam aquela área. Procura 
preservar, em simultâneo, 
as duas dimensões que ca-
racterizam a Mata do Buça-
co, ou seja, os aspetos físicos 
e espirituais, de resto sem-
pre presentes nas gravuras 
e imagens seculares daquela 
mata, onde foi instalado o 
convento das Carmelitas, 
conhecida como “bosque 
sagrado”.

Necessário por razões
técnicas e legais

A aprovação do Plano de 
Gestão Florestal “é impres-
cindível por questões téc-
nicas, legais e logísticas”, 
explicou António Gravato, 
presidente da Fundação 
Mata do Bussaco. Do pon-
to de vista técnico, o plano 
é “indispensável para uma 
verdadeira gestão sustenta-
da, nas vertentes económi-
cas e ambiental”, dos 105 
hectares murados da mata 

nacional, situada na serra 
do Bucaço. A nível legal tem 
também uma enorme im-
portância, frisou, uma vez 
que sem a sua a existência a 
Mata do Buçaco “não pode 
apresentar candidaturas a 
fundos europeus”, muito 
necessários numa altura em 
que se preparam projetos de 
nove milhões para renovar 
aquele espaço. 

Por outro lado, com o 
Plano de Gestão Florestal é 
possível fazer “um melhor 
planeamento da gestão da 
mata, avaliando alternati-
vas, identificando oportuni-
dades e ameaças, prevendo 
custos e receitas e otimizan-
do os resultados da explora-
ção”, afirmou o presidente 
da fundação, que pediu 
também um maior “acom-
panhamento e apoio” por 

parte do Instituto da Con-
servação da Natureza e das 
Florestas (ICNF).

Presente na sessão, João 
Pinho, vice-presidente do 
ICNF, destacou que o Plano 
de Gestão Florestal repre-
senta “um compromisso de 
futuro” e permite “criar uma 
lógica de gestão enquadra-
da no plano de ordenamen-
to florestal regional”. 

Organizar um 
seminário internacional

Agradado com o rigor téc-
nico e histórico contido na 
proposta do Plano de Ges-
tão Florestal, Rui Marqueiro, 
presidente da Câmara da 
Mealhada, lançou o repto 
para a realização de um se-
minário internacional, que 
permita a apresentação 
da vasta investigação que 

serviu de base à elaboração 
deste plano. O seminário, 
que deverá ser aberto à 
população do concelho e 
contar com a participação 
de especialistas mundiais 
nesta área, terá “objetivos 
pedagógicos” e também de 
“sensibilização” para o im-
portante património que é 
a Mata Nacional do Buçaco, 
desafiou o autarca.

Durante a apresentação do 
Plano de Gestão Florestal, 
Rui Marqueiro adiantou a 
intenção de solicitar uma 
reunião com a ministra da 
Agricultura, na qual deve-
rá também estar presente a 
Fundação Mata do Bussaco, 
com o objetivo de “pedir 
ajuda para a conservação 
daquele espaço florestal”, 
concluiu Rui Marqueiro.
| Dora Loureiro

Mealhada

Castro Rego, João Pinho, Rui Marqueiro e António Gravato na apresentação do Plano de Gestão Florestal

Plano de Gestão Florestal 
dá futuro ao bosque sagrado

R O Plano de Gestão 
Florestal assegura uma 
componente essencial 
que é o respeito pela 
natureza.

António Gravato, 
presidente da Fundação

discurso direto

R Não existem assim 
tantas matas nacionais do 
Buçaco no país para que o 
Governo não ligue a esta. 

Rui Marqueiro, 
presidente da Câmara 

Municipal da Mealhada

R P l a n o  d e  G e s t ã o 
Florestal propõe solução 
florestal especial para 
uma floresta tão especial 
como é a do Buçaco.

Francisco Castro Rego, 
autor do Plano de Gestão 

Florestal 

DB-Luís Carregã
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Plano de gestão florestal abre portas 
aos fundos europeus para o Buçaco

O Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional do Buçaco vai ser 
aprovado até ao final do ano. A proposta, que visa permitir a gestão 
sustentada e a manutenção da biodiversidade na mata nacional, foi 
apresentada ontem, no Palace Hotel do Buçaco >Pág 11
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