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Distrito: Leiria

Concelho: Leiria, Marinha Grande

Investimento:
(2000 a 2011)

€ 192 879 – arborização
e beneficiação

PROF: Centro Litoral, Funcionalidades – Pd; Pt; Re
€ 9 /ha/ano
Superfície: 1816 ha

Arborizada: 1616 ha

Principais espécies:

Rede viária: 20 km

€ 533 526 – material lenhoso

Receita:
(2000 a 2011)

€ 63 456 – pinhas e resina

Pb

€ 28 /ha/ano
Património edificado: 2 CGF
Custo de estrutura: € 46/ha/ano
€

Submissão ao RF: 1901
1.ª Arborização: 1823
1.º Plano de Ordenamento: n.d.
SNAC: PGF: em fase de aprovação
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7. PORTFOLIO DAS MATAS NACIONAIS GERIDAS PELA AFN

Indicadores da Gestão
A Mata Nacional do Pedrógão (MNP) com 1816 hectares, está arborizada numa superfície de 1616
hectares, tendo como espécie principal o Pinheiro-bravo (que ocupa quase 90% da área da Mata). Ao
longo das linhas de água e dos caminhos existem diversas espécies de folhosas.
No período de 2000 a 2011 foram investidos 192 879 euros em ações de controlo de vegetação, de
desramações, bem como na realização de desbastes e de cortes culturais, tendo sido intervencionados
cerca de 890 hectares. Quanto às receitas obtidas (no período de 2000 a 2011) com a comercialização de
material lenhoso, o seu valor foi de 533 526 euros. A venda de pinhas representou um valor de 456 euros
e a venda de resina o valor de 63 000 euros.
Exercem a sua atividade profissional na MNP vinte funcionários da AFN, afetando 20 % do seu período
laboral às atividades relacionadas com a administração/gestão da Mata, o que representa, em termos de
custos de estrutura cerca de € 46/ha/ano.
A MNF insere-se no PROF do Centro Litoral, sub-região homogénea “Gândaras Sul”, sendo a 1.ª função a
“produção”, a “proteção” a 2.ª função e a 3.ª função o “recreio e estética da paisagem”.
O PGF. Que se encontra em fase de elaboração, concretiza os objetivos e as metas do PROF,
preconizando a produção de madeira de qualidade, a promoção e valorização do recreio e o lazer das
populações que frequentam a MNP, aliados à conservação, preservando a riqueza natural da fauna e
flora.
Apontamento histórico
A MNP, propriedade do Estado, é constituída pelo conjunto das seguintes propriedades: Pinhal do
Concelho o qual foi adquirido pelo Estado adquirido 300 ha no ano de 1888; Pinhal do Pedrógão que foi
incorporado na Administração Geral das Matas do Reino em 1840; Dunas do Liz, incorporadas em 1888,
na Administração Geral das Matas do Reino; Pinhal das Sesmarias que por Alvará de 11 de Janeiro de
1783 transitam para a Superintendência da Marinha; Dunas do Pedrógão que em 1867 foram
incorporadas na Administração Geral das Matas do Reino.
No ano de 1950 foi decretada a sua designação como Mata Nacional do Pedrógão. O conjunto das
propriedades hoje conhecidas como MNP, assim que entraram na posse do Estado ficam sob
administração/gestão direta dos Serviços Florestais, hoje representados pela Autoridade Florestal Nacional
(DRF do Centro).
Património arquitetónico
Na MNP existem duas casas de guarda-florestal. A rede viária tem uma extensão de 20 km.
Factos singulares
 A MNP deve o seu nome à povoação de Pedrógão, a única que se encontrava nos seus limites
administrativos.
 Está em curso o processo de cedência de cerca de 13 hectares da MNP aos Municípios de Leiria e da
Marinha Grande para construção da Estrada Atlântica e da respetiva ciclovia a ela adjacente. A Estrada
Atlântica permitirá percorrer as principais praias da Região do Centro Litoral quer em veículos
motorizados quer de bicicleta, servindo assim várias das suas povoações e locais de veraneio. Para
concretização deste projeto torna-se necessário utilizar várias estradas florestais (estando também em
curso a sua municipalização) alargando as faixas de rodagem, construir a ciclovia paralela à Estrada
Atlântica e executar os trabalhos complementares à instalação destas vias, tais como a construção dos
passeios e das bermas.
 Para a instalação de uma ETAR foram alienados (no ano de 1991) dois hectares desta Mata.
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