
Mata Nacional do 
Buçaco

Floresta Certificada



A Mata Nacional do Buçaco

:: A Mata Nacional do Buçaco (MNB) constitui um
património único, na sua componente natural e
arquitetónica, sendo reconhecido e visitado por
milhares de pessoas de todo o Mundo.

:: Possui uma longa e reconhecida história, devido a
motivos militares, religiosos e de identidade nacional,
datando as primeiras referências à Mata do séc. X.

:: Freguesia de Luso, concelho da Mealhada e distrito de
Aveiro, situando-se no flanco NW da Serra do Buçaco, a
40 km da costa atlântica.

:: Área murada de 105 ha, localizada na zona de
transição bioclimática (mediterrânico – atlântico).



Património natural

:: Uma das melhores coleções dendrológicas da Europa,
sendo comummente referido como “majestoso arboreto”.

:: 257 espécies lenhosas.

:: 89 Espécimes notáveis.

:: Cerca de 400 espécies de flora autóctone.

:: Quatro Unidade de Paisagem:

• Arboreto

• Jardins e Vale dos Fetos

• Pinhal do Marquês 

• Mata Climácica (Floresta Relíquia)





Património natural

Resultado de um processo de florestação que, partindo de área já existente, foi sendo reflorestada,
inicialmente pela ação dos frades, no século XVII. (introdução do Cedro-do-Buçaco)

O Arboreto (ocupa cerca de 80% da área da Mata )



Atualmente, possui uma das melhores colecções dendrológicas da 
Europa, com mais de 270 espécies de árvores e arbustos, com 
algumas formações notáveis:

Sequoía (Sequoia 
sempervirens)

Feto-arbóreo 
(Dicksonia
antarctica)

Freixo-americano 
(Fraxinus pensylvanica) Cedro-do-Atlas 

(Cedrus atlantica)



Património natural

:: Ocupa sensivelmente 15 ha, 
coincidentes com a que foi 
acrescentada, por via do 
processo de expropriação que 
decorreu em 1887.

:: O pinheiro-bravo (Pinus
pinaster) era a espécie 
dominante neste povoamento, 
que se encontra muito invadido 
por acácias.
Em reconversão: ocupação com 
espécies autóctones

Pinhal do Marquês



Património natural

:: Situada no extremo Sudoeste da MNB.

:: Formação vegetal clímax, de plantas 
autóctones.

:: Conserva as características típicas da 
floresta primitiva que existia nesta região, 
antes da ocupação humana.

Mata Climácica: Floresta Relíquia



Património natural

:: Matagais arborescentes de Laurus nobilis (5230)
Louriçais (ou loureirais) (5230pt1)

:: Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 
Quercus pyrenaica (9230)

Carvalhais de Quercus robur (9230pt1)

:: Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330)
Medronhais (5330pt3)

:: Habitat não descrito na Diretiva Habitats
uma variação não descrita do 
Habitat 5330, Matos termomediterrânicos
pré-desérticos - ADERNAL

Mata Climácica: Habitats naturais constantes
da Diretiva Habitats



Património natural

:: Contrariamente aos Medronhais, existe 
uma clara dominância (70-100%) no porte 
arbóreo dos adernos (Phillyrea latifolia), 
alguns notáveis, 

:: Está frequentemente presente,o
medronheiro (Arbutus unedo) e 
pontualmente, o loureiro (Laurus nobilis), o 
azevinho (Ilex aquifolium) e várias espécies 
de carvalhos (Quercus robur, Q. pyrenaica e 
Q. suber). 

:: Em alguns locais o povoamento de 
adernos é praticamente puro, formando um 
bosque com copado denso, onde não 
ocorrem outras espécies arbóreas. 

O Adernal

Aderno   (Phillyrea latifolia) 



Património natural

Carvalho-alvarinho (Quercus robur) Loureiro (Laurus nobilis)

Selo-de-Salomão 
(Polygonatum odoratum) 

Gilbardeira (Ruscus aculeatus) 

Azevinho (Ilex aquifolium)Medronheiro (Arbutus unedo)



Património natural - Fauna

Classe Nº espécies Ameaçados
/protegidos

Endemismos

Peixes 6 3 3

Anfíbios 10 2 4

Répteis 14 2 1

Aves 85 14 -

Mamíferos 36 7 2

:: Vertebrados: mais de 150 espécies.

:: Invertebrados: mais de 1400 espécies.



Mata Nacional do Buçaco - Biodiversidade



Património natural - Flora

Carvalho-alvarinho (Quercus robur) Loureiro (Laurus nobilis)

Selo-de-Salomão 
(Polygonatum odoratum) 

Gilbardeira (Ruscus
aculeatus) 

Azevinho (Ilex aquifolium)
Medronheiro (Arbutus unedo)



Património natural - Flora

:: Contrariamente aos Medronhais, existe 
uma clara dominância (70-100%) no porte 
arbóreo dos adernos (Phillyrea latifolia), 
alguns notáveis, 

:: Está frequentemente presente,o
medronheiro (Arbutus unedo) e 
pontualmente, o loureiro (Laurus nobilis), o 
azevinho (Ilex aquifolium) e várias espécies 
de carvalhos (Quercus robur, Q. pyrenaica e 
Q. suber). 

:: Em alguns locais o povoamento de 
adernos é praticamente puro, formando um 
bosque com copado denso, onde não 
ocorrem outras espécies arbóreas. 

Os Adernais

Adernal, constituído por adernos (Phillyrea
latifolia). a) em frutificação; b) em floração

a) b)



Património natural - Fauna

Classe Nº espécies

Peixes 5

Anfíbios 10

Répteis 14

Aves 86

Mamíferos 36

:: Vertebrados: mais de 150 espécies.

:: Invertebrados: mais de 600 espécies.



Património natural - Fauna

:: Endemismo ibérico; Em declínio.

:: No Buçaco é bastante abundante, nas
linhas de água.

Ruivaco Chondrostoma oligolepus

:: Endemismo ibérico; Espécie muito
sensível.

:: No Buçaco é bastante abundante.

Salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica

:: Endemismo ibérico.

:: No Buçaco encontra-
se junto aos lagos.

Lagarto-de-água Lacerta schreibersi

:: Espécie da qual
pouca se conhece.

:: Preferência por
habitats abertos.

:: Porém, no
Buçaco é comum.

Morcego-rabudo Tadarida teniotis



Mata Nacional do Buçaco - Biodiversidade

…constitui um património de valor incalculável. Trata-se de uma herança
secular, incomparável, por reunir relevância histórica, religiosa, militar,
botânica, faunística, paisagística, arquitetónica, cultural e, mesmo, de
identidade nacional.

Um verdadeiro Oásis de biodiversidade !



Mata Nacional do Buçaco - Biodiversidade
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Alien Invasives (18)

Mimosa (Acacia dealbata) Austrália (Acacia melanoxylon) Falso-incenso (Pittosporum undulatum) Erva-da-fortuna (Trdescantia fluminensis)

A Mata Nacional do Buçaco como laboratório vivo!



AfterBefore



A Mata Nacional do Buçaco como local turístico!

:: Valências turísticas:
- Visitas guiadas;
- Trilhos pedestres;
- Eventos celebrativos;
- Promoção turística.

:: Desde que a Fundação tomou posse, a visitação anual 

DUPLICOU   (atualmente 200mil visitantes/ano).

Caso de sucesso!
Sinergias positivas entre as várias áreas.



Aspetos Socio-económicos

:: Emprego

2009: 5  2015: 45 postos diretos e indiretos

(incl. projeto de reinserção social de reclusos)

:: Financiamento público = 0 (sustentabilidade

financeira)

:: Parcerias (Responsabilidade social/ambiental)

- Empresas nacionais e internacionais: 9

- Parceiros regionais: >20



19 Janeiro 2013  - Ciclone “Gong”



Gestão Florestal Sustentável - Recursos



Gestão Florestal Sustentável - Recursos





Gestão Florestal Sustentável

:: Necessidade de instaurar mecanismos que transmitam à 
sociedade a existência de um garante de gestão adequada 
e responsável dos seus espaços florestais.

:: Certificação Forestal

:: Certificação em grupo
 ancoragem em escala territorial alargada de 

Altos Valores de Conservação – MNB 
Princípios 6 e 9 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ocfp.com/images/technical/fsc-logo3.jpg&imgrefurl=http://www.ocfp.com/certifications&h=419&w=400&sz=10&tbnid=16iBpj4a60iCXM:&tbnh=96&tbnw=92&prev=/search?q=logo+PEFC&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+PEFC&usg=__tvebS9iy3KKeKfB9-Rp-vyUtPWM=&docid=Yzf0NuKKBSdxrM&sa=X&ei=NfLsUY_RCc-qhQfwo4DwBQ&ved=0CD4Q9QEwBQ&dur=703
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ocfp.com/images/technical/fsc-logo3.jpg&imgrefurl=http://www.ocfp.com/certifications&h=419&w=400&sz=10&tbnid=16iBpj4a60iCXM:&tbnh=96&tbnw=92&prev=/search?q=logo+PEFC&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+PEFC&usg=__tvebS9iy3KKeKfB9-Rp-vyUtPWM=&docid=Yzf0NuKKBSdxrM&sa=X&ei=NfLsUY_RCc-qhQfwo4DwBQ&ved=0CD4Q9QEwBQ&dur=703






Perspetivas futuras - FSC®

Project certification

Small and community
label option (SCLO)



PROTEGER

PROMOVER CERTIFICAR

ALTOS VALORES
DE 

CONSERVAÇÃO



Obrigado pela 

atenção!


