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missão

Caracterizar a geologia, 
fauna, flora, ecologia e 
património 
arqueológico do Canhão 
Cársico de Ota e 
apresentar medidas 
para a salvaguarda 
desse património.
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equipa

ArqueologiaGeologia

Coordenação

Flora e Vegetação Fauna Terrestre

José Carlos Morais

José  Ferreira André Lopes
Ana Catarina Basílio

Miguel Porto
Ana Júlia Pereira

Estevão Portela Pereira

Domingos Leitão,  Julieta Costa, 
Rui Machado,  Hugo Sampaio, 
Max Hoppe,  Pedro Geraldes
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local

Abrange um total de 
103 ha, distribuídos 
pelas freguesias de 
Ota (82%) e Abrigada 
(19%). 

Classificação em PDM da Área de 

Estudo

Área 

(ha)

Reserva Ecológica Nacional 87

Reserva Agrícola Nacional 6

Perímetro Florestal da Serra da Ota 83

Área de Exploração de Inertes 49
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arqueologia Vestígios arqueológicos com perto de 1700 
materiais classificáveis identificados, que 
permitem datar cronologicamente a ocupação 
desde o Paleolítico até ao Período Islâmico. 

Existem dois Sítios arqueológicos 
referenciados  (um outro possível) e 10 locais 
com ocorrências de interesse arqueológico.
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geologia
Um vale epigénico com 2,25 km, 
considerado dos mais interessantes vales 
em “canhão” das regiões calcárias 
portuguesas, ladeados de escarpas a 
pique, cones de cascalheiras e grutas.

Um rio com elevado grau de 
poluição  orgânica e de fósforo.

Um aquífero com duas captações feitas pela 
EPAL e uma zona de recarga por investigar.
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flora e vegetação

362 espécies de flora, sendo 32 
consideradas "Raras, Endémicas, 
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo 
de Extinção" (algumas têm neste local 
o maior núcleo populacional do país). 

5 destas espécies integram anexos da 
Diretiva Habitats. 

Identificados 11 habitats 
protegidos (um deles 
prioritário) incluindo 8 
grutas e 6 ha de 
formações rochosas 
(escarpas e cascalheiras).

Acer monspessulanum Arabis verna
Linaria supina subsp. supina Carduus lusitanicus

subsp. broteroi

Senecio minutus
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fauna terrestre
76 espécies de aves, incluindo 10 
consideradas ameaçadas (6 legalmente 
protegidas), 20 espécies de mamíferos, 
sendo oito protegidas,  6 espécies de 
répteis (duas protegidas) e 2 de anfíbios.
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valores

Identificados e localizados os 
principais valores geológicos e 
do património arqueológico.

Identificados, quantificados 
e cartografados os valores 
da flora e da vegetação

Calculado o valor ecológico das 
espécies da fauna e o valor 
faunístico dos biótopos.
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ameaças!

Identificadas as principais ameaças

Visitação desregrada Poluição da água

Atividade das pedreiras
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1955 Presente



futuro? Classificação como área 
protegida de âmbito local



Um projeto concretizado com o financiamento do Orçamento Participativo 


