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Introdução 
 

O Canhão Cársico da Ota, constitui um dos mais valiosos tesouros do Património Natural, Histórico e 

Cultural do concelho de Alenquer. 

Todos os estudos feitos na zona, nomeadamente para a elaboração do Estudo Preliminar de Impacte 

Ambiental para instalação do Aeroporto em Ota, e do Plano Regional de Ordenamento do Território 

da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), realçam a importância do local em termos, geológicos, 

florísticos e faunísticos. O mesmo acontece com os Estudos de Património e Arqueologia realizados 

no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental das áreas de extracção de inertes localizadas na zona. 

Estes trabalhos notam a relevância do património arqueológico e cultural existente na área do 

Canhão Cársico. 

A versão de discussão (única disponível ao público) da Estrutura Metropolitana de Valorização e 

Protecção Ambiental do PROT-AML classifica o “Canhão Cársico de Ota” como “Área Nuclear para a 

Conservação da Natureza”, constituindo assim uma área prioritária para a conservação da natureza 

da Região de Lisboa que, no dizer do PROT-AML, “deve ver assegurada a sua protecção”. Classifica 

ainda a paisagem do Canhão Cársico da Ota com “única na região de Lisboa” e como 

“apresentando características geomorfológicas da maior relevância a nível nacional”. 

Urge como tal dar início a um processo de estudo, conservação e valorização, do Canhão Cársico e da 

Serra de Ota, controlando nomeadamente as fontes de poluição e a actividade de extracção de 

inertes existentes nas vertentes do canhão. Deve ainda aproveitar-se o processo de revisão do PDM 

em curso para a declaração do “Canhão Cársico de Ota” como Área Natural de Interesse Municipal, 

organizando uma candidatura a Monumento Natural. 
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1. Localização 
 

O vale do Canhão Cársico de Ota desenvolve-se ao longo do traçado do Rio Ota entre Atouguia das 

Cabras e Ota, terminando na zona de nascentes denominada “Olhos d’Água”. 

 
Extracto da carta militar 

 

 
Foto satélite Google Earth vista de Norte (Atouguia) 



Canhão Cársico de Ota                                                                                                                          

5 
 

2. Caracterização 
 

2.1. Valores Naturais 
 

2.1.1. Geologia e Geomorfologia 
A região calcária de Arruda dos Vinhos / Alenquer / Ota apresenta diversos locais com 
grande interesse estatigráfico, sedimentológico, paleontológico e geomorfológico, só 
parcialmente reconhecidos e que se reportam em especial aos afloramentos calcários do 
Jurássico Superior. Desta área destaca-se em particular o "Canhão" do vale do rio da Ota que 
apresenta características da maior relevância a nível nacional e corresponde a importante 
corte estatigráfico do Jurássico Superior.1 
 

2.1.2. Flora e Vegetação 
A Flora e Vegetação do sector do Canhão 
da Ota reflecte as taxas elevadas de 
carbonatos e estrutura muito argilosa dos 
solos. Reflectem ainda no caso particular 
do canhão, a verticalidade das paredes 
rochosas - vegetação casmofítica - e a 
hiperpermeabilidade e mobilidade das 
extensas cascalheiras na base das fragas e 
penedias de calcário compacto - 
vegetação comofítica. A paisagem do 
Canhão Cársico da Ota é única na região 
de Lisboa.1   

Espécies do Anexo II da Directiva 92/43/CEE
2 Habitat típico na região 

Euphorbia transtagana Boiss. 
Solos incipientes de arenitios e conglomerados ferruginosos 
acidos, em matos acidófilos 

Narcissus calcicola Mendonça Orlas e clareiras de carrascais e afloramentos rochosos 

Silene longicilia (Brot.) Otth subsp. longicilia Bosques e carrascais densos c/ rocha calcária aflorante 

Espécies do Anexo IV da Directiva 92/43/CEE
2
 Habitat típico na região 

Thymus villosus subsp. villosus 
Solos incipientes de arenitios e conglomerados ferruginosos 
acidos, em matos acidófilos 

Espécies do Anexo V da Directiva 92/43/CEE
2
 Habitat típico na região 

Anthyllis lusitanica Cullen & P. Silva  Solos derivados de calcários em orlas e clareiras de carrascais 

Ruscus aculeatus L. Afloramentos rochosos e bosques não perturbados  
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Lista dos habitats inscritos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE encontrado na área do 

Canhão Cársico de Ota2 

Referência do 
habitat na 
Directiva 

92/43-CEE 

Tradução livre do nome do habitat e sua designação original na versão 
em inglês da Directiva 

2137 
Relvados dunares de plantas efémeras em substratos com descarbonatação   
[Dune fine-grass annual communities: sparse pioneer formations of fine grasses rich in spring-blooming 
therophytes characteristic of oligotrophic soils (nitrogen poor sand or very superficial soils, or on xerocline to 
xerophile rocks] 

3150/3160 Lagos naturais eutróficos c/ helófitos   
[Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharion – type vegetation / Dystrophic lakes] 

3290 Cursos de água intermitentes c/ comunidades nitrófilas 

4030 Urzais xerofíticos baixos c/ Erica umbellata/Calluna  
[Dry heaths (all subtypes] 

6210 

Relvados xerofíticos vivazes sobre calcários (* Sítios de orquídeas)  
[Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (* important 
orchid sites)]  
Nota: neste trabalho a atribuição do carácter prioritário decorre de serem indentificados nestes relvados 
mais de 3 espécies de orquídeas (segundo critérios definidos em Pinto et. al. 1997b, Apêndice 1 Nota 2) 

6220 Relvados sobre substratos oligotróficos ricos em bases e plantas anuais  
[Pseudo-steppe with grasses and annuals (Thero-Brachypodietea)] 

6420 Juncais e relvados vivazes húmidos  
[Mediterrenean tall-herb and rush meadows] 

6430 Caniçais e comunidades eutróficas de grande porte  
[Eutrophic tall herbs] 

8210 Vegetação casmofítica basófila  
[Chasmophitic vegetation on rocky slopes – calcareous subtypes] 

8310 Grutas e sistemas de cavernas  
[Caves not open to public] 

9240 Carvalhais de Quercus faginea  
[Quercus faginea woods (Iberian Peninsula)] 

92A0 Florestas galeria de Salix e Populus  
[Salix alba and Populus alba galleries] 

9330 Bosques de sobreiro  
[Quercus suber forests] 

9540 

Formações paraclimáticas de Pinus  
[Mediterranean pine forest with endemic Mesogean pines ("Long-established plantations of these pines, within 
their natural area of occurrence, and with an undergrowth basically similar to that of paraclimatic formations, are 
included."]  
Nota: neste trabalho consideram-se as matas de pinheiros quando o seu copado seja qualificável de –aberto- e a 
o regime de limpeza de lenhas e combustíveis não impeça determinantemente a regeneração de matos 
sucessionais (Pinto et. al. 1997b, Apêndice 1 Nota 2) 
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2.1.3. Fauna 
A fauna ocorrente nesta área é bastante diversificada como resposta primária à variedade 
de habitats em presença. De facto, tanto a herptofauna, como a avifauna e mamofauna 
encontram-se bem representadas. As fragas e arribas interiores constituem área de 
interesse para a conservação de espécies que utilizam estes meios como abrigos e locais de 
nidificação. Estão neste caso a águia-de-Bonelli, o bufo-real, a víbora-cornuda e alguns 
quirópteros.1 

 

2.1.4. Hidrologia 

Os maciços calcários formam aquíferos importantes, onde a água se infiltra rapidamente e 
circula em galerias subterrâneas formadas pela dissolução da rocha. Ao contrário das regiões 
situadas à superfície destes maciços, caracterizadas pela ausência de rios, na sua periferia as 
águas surgem em nascentes caudalosas. Grande 
parte das regiões da Beira Litoral, Estremadura, 
Ribatejo e Algarve, e ainda extensas áreas do 
Alentejo são abastecidas pelas águas 
subterrâneas de maciços calcários. 
A nascente dos Olhos de Água do Alviela, que 
tem uma bacia de alimentação estimada em 180 
km2, constituiu uma das principais origens de 
abastecimento de água à cidade de Lisboa. 
Em 1880 foi construído um aqueduto com cerca 
de 120 km de extensão que permitiu, após 
posterior beneficiação, o transporte diário 
máximo de 70.000 m3 desde esta nascente até à 
capital, aos quais se juntavam 30.000 m3 da Ota 
e 60.000 m3 de Alenquer.3 
Captações de água da EPAL no maciço calcário, 
explorado todo o ano, integram os poços de Ota 
(3 poços no final do Canhão Cársico) e Alenquer (2 poços); A profundidade dos furos de Ota 
variam entre os 30 e os 200 metros com caudais até 140 L/s (Pardela e Zebyszewski, 1971).  

Outras espécies com interesse para a conservação 
encontradas na zona:2 

Habitat típico na região 

Biscutella lusitanica Jordan 
Carrascais sobre solos derivados de 
calcários 

Serratula baetica subsp. lusitanica Cantó [incl. S. 
estremadurensis Franco] 

Orlas e clareiras de carrascais abertos 
sobre solos derivados de calcários 

Dianthus cintranus subsp. barbatus R. Fernandes & Franco 
Orlas e clareiras de carrascais e 
afloramentos rochosos calcários 

Aquífero Ota-Alenquer (linha preta) 
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Num furo realizado na zona de Ota Os calcários gresosos, apresentavam 203 m de 
espessura. 

 
Perfil Geológico na área das captações da EPAL em Ota segundo Pardela e Zebyszewski, 1971 

 

 

2.2. Património Histórico, Arqueológico e Cultural 

2.2.1. Referências Arqueológicas 
Na base de dados do IPA estão referenciados três sítios arqueológicos:  
N.º 1 Atouguia das Cabras - são referidos Achados Isolados, de período Neo-Calcolítico. O sítio foi alvo 
de prospecção tendo sido recolhidos três machados de pedra polida. A localização é pouco especifica;  
N.º 2 Bairro - é referido um povoado, de período Neo-Calcolítico, onde foram recolhidos um 
fragmento longitudinal de uma goiva, uma cunha de anfibolito, um machado de secção sub-
rectangular e uma enxó de pedra polida. A localização é pouco especifica;  
N.º 3 Povoado da Ota - Povoado fortificado que foi alvo de prospecção em 1973. São referidos como 
períodos de ocupação do sítio o Neolítico, o Calcolítico e o Medieval Cristão. Este povoado situa-se a 
Sudeste da AI, igualmente na margem direita do Rio da Ota mas na freguesia da Ota. Encontra-se 
implantado no topo de um monte alongado, no sentido SE-NO, com uma altitude de 169m  
destacando-se na paisagem que se observa do extremo SE da propriedade da AI.  
 
Na Notícia Explicativa da Carta Geológica de Portugal (ZBYSZEWSKI, G.; ASSUNÇÃO, C. Torre, 1965), 
este monte é indicado com o topónimo “Castelo”. Ainda que muito vagamente e incluído no texto 
relativo ao Povoado da Ota são referidas Grutas Artificiais na margem esquerda do Rio da Ota, para 
Oriente, N.º 5a. 
“No cimo de uma elevação quase inacessível por todas as vertentes excepto pela do lado ocidental, 
onde foram construídas duas ordens de muralhas. A entrada fica a sul, onde foram achados restos de 
uma construção que devia defender-lhe o acesso. Dentro foram encontrados fundos de cabana 
circulares e rectangulares, sendo estes mais recentes. A oriente do castro, na margem esquerda da 
Ribeira da Ota, vêem-se algumas grutas artificiais que possivelmente poderiam ter alguma relação 
com este povoado.” (Base de dados do IPA). 
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No PNTA de Maria G. A. Branco (2001), são referidos os mesmos três sítios descritos na Base de dados 
do IPA, não fornecendo mais dados que os acima referidos (possivelmente será a fonte de informação 
da base de dados).  
 
No EPIA do Novo Aeroporto de Lisboa-Ota são mencionados três sítios: 
N.º 3 Povoado da Ota (Castro) - “Estação arqueológica descoberta e estudada por H. Cabaço, situa-se 
numa elevação calcária do Jurássico, na margem direita da Ribeira da Ota. Povoado fortificado com 
ocupação humana entre o período Neolítico e o Muçulmano.” ; 
N.º 4 Mata da Ota - Refere a existência de vestígios do Paleolítico, não referindo absolutamente nada 
mais quanto aos vestígios e à área onde estes se podem encontrar, excepto “São conhecidos materiais 
na freguesia da Ota desde o Paleolítico”. A localização na cartografia é imprecisa, parecendo abranger 
uma vasta zona entre o Bairro e a AI. Segundo informação oral que nos foi dada pelo Dr. João José 
Fernandes Gomes (ex-director do Museu Hipólito Cabaço em Alenquer) toda a zona da AE possui 
materiais de superfície do Paleolítico, facto que tem conhecimento por já ter percorrido esta área e 
recolhido alguns materiais, nomeadamente nas proximidades da Atouguia das Cabras;  
N.º 5 Grutas da Ota - mencionadas como Grutas Artificiais de período Calcolítico, a sua localização é 
mais uma vez imprecisa deixando a dúvida quanto à sua localização. Um pequeno texto descreve as 
referências em relação a estas, pelo que passamos a transcrevê-lo: 
“Existem referências a grutas artificiais com espólio arqueológico nas formações geológicas em frente 
ao Castro da Ota. Acerca destas grutas pouco se sabe e a bibliografia é pouco precisa, uma vez que 
não estão estudadas e a sua localização exacta não é bem conhecida. Por outro lado, por fontes orais 
sabe-se que existem grutas naturais nas encostas do monte onde se situa o castro e que podem ter 
vestígios arqueológicos e ser importantes do ponto de vista espeleológico. Não foi possível confirmar 
em absoluto esta probabilidade.” (EPIA do Novo Aeroporto de Lisboa-Ota). 
 
Como resultado da acção 
erosiva do rio no 
calcário, o vale 
escarpado do Canhão 
Cársico da Ota desenha 
curvas sinuosas para 
contornar os maciços 
calcários que existem 
entre a Atouguia e a Ota. 
As margens possuem 
encostas de vertentes 
muito inclinadas, ou 
mesmo paredes rochosas 
verticais, com um 
coberto arbustivo muito 
denso. Assim, a 
prospecção destas 
encostas é tarefa quase 
impossível e a 
observação das encostas feita de pontos mais altos é dificultada pela vegetação.  
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2.2.2. Inventário das ocorrências de interesse patrimonial identificadas na pesquisa 

documental e no trabalho de campo realizado durante a avaliação de impacte 

ambiental da Pedreira do Outeiro do Seio, localizada na área do Canhão Cársico de 

Ota  (Mário Monteiro e João Carlos Caninas, Agosto 2005) 

Nº de Referência 

Topónimo 

Tipologia 

Cronologia 

Estatuto (legal) 

Valor Patrimonial 

Fonte de 

Informação 

Localização 

Caracterização 

1 

Atouguia das Cabras 

Achados Isolados 

Neo-Calcolítico 

Paleolítico 

Não tem 

Médio-baixo 

IPA, PNTA, Dr. João J. 

F. Gomes 

Na ZE do projecto 

O sítio foi alvo de prospecção tendo sido recolhidos três 

machados de pedra polida. A localização é pouco 

especifica (Base de Dados do IPA). 

Por via oral o Dr. João Gomes referiu ter ele próprio 

recolhido materiais do paleolítico nas imediações da 

povoação. 

 

2 

Bairro 

Povoado 

Neo-Calcolítico 

Não tem 

Médio-Elevado 

IPA, PNTA, PDM 

Na ZE do projecto 

 Em local não especificado foram recolhidos um fragmento 

longitudinal de uma goiva, uma cunha de anfibolito, um 

machado de secção sub-rectangular e uma enxó de pedra 

polida (Base de Dados do IPA). 

3 

Ota (Povoado da) 

Povoado Fortificado 

Neolítico, Calcolítico, 

Idade do Ferro, 

Romano, Medieval 

Não tem 

Elevado 

IPA, PNTA, PDM, EPIA 

Na ZE do projecto 

“No cimo de uma elevação quase inacessível por todas as 

vertentes excepto pela do lado ocidental, onde foram 

construídas duas ordens de muralhas. A entrada fica a sul, 

onde foram achados restos de uma construção que devia 

defender-lhe o acesso. Dentro foram encontrados fundos 

de cabana circulares e rectangulares, sendo estes mais 

recentes. A oriente do castro, na margem esquerda da 

Ribeira da Ota, vêem-se algumas grutas artificiais que 

possivelmente poderiam ter alguma relação com este 

povoado.” (Base de dados do IPA).  

4 

Mata da Ota 

Achados Isolados 

Paleolítico 

Não tem 

Médio-Baixo 

EPIA, Dr João J. F. 

Gomes 

Na ZE do projecto 

Apenas são referidos materiais de superfície dispersos por 

uma vasta zona. 
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5 (?) 

Grutas na Atouguia 

Grutas Naturais 

Indeterminado 

Não tem 

Indeterminado 

Informação oral e 

Alambi 

Na ZE do projecto (e 

possivelmente também 

dentro da AI) 

O conjunto do maciço calcário onde se forma o esporão 

que marca o limite Este da AI e no maciço calcário que se 

encontra em frente, na margem esquerda do rio, o Canhão 

Cársico da Ota possui todas as condições para a formação 

de grutas naturais. Segundo informações orais existem na 

margem esquerda grutas, tendo sido apontado um 

espigão que se destaca do maciço onde na base se pode 

ver uma entrada sub-rectângular. A população local chama 

àquela área Buracos dos Mouros. Para além destas 

informações sugestivas não há dados concretos quanto há 

existência de grutas. Os acessos são muito difíceis e as 

informações devem ser sujeitas a confirmação no terreno 

por equipa especializada e bem preparada. 

O interesse arqueológico destas grutas é desconhecido, no 

entanto não deixam de ser de referir. 

5ª (?) 

Grutas na Ota  

Grutas Artificiais 

Calcolítico 

Não tem 

Indeterminado 

IPA, EPIA, Dr. João J. 

F. Gomes (inf. oral) 

Na ZE do projecto 

Aparentemente é do conhecimento geral a existência de 

grutas artificiais (e naturais) com ocupação humana mas 

nunca ninguém as cartografou ou explorou. 

6 

Outeiro do Seio 1 

Alinhamento 

Indeterminado (Pré-

história recente) 

Não tem 

Indeterminado 

Trabalho de Campo 

(Inédito) 

Na AI do projecto 

Alinhamento de blocos de calcário, no sentido S-N, 
fazendo uma plataforma aplanada no interior. Provável 
curva do alinhamento para SO, passando a seguir o 
sentido NE-SO, esta linha destaca-se por uma elevação no 
terreno podendo observar-se nalguns pontos o que parece 
ser um muro com cerca de 4m de espessura, delimitado 
por grandes blocos de calcário, nalguns pontos encaixados 
no afloramento, com enchimento em blocos de calcário 
médios e pequenos. No extremo SO a estrutura 
desaparece sob terras despejadas para criar aterro. 

Embora o coberto arbustivo não permita o devido 
levantamento e observação das estruturas deixando 
muitas dúvidas, trata-se, possivelmente, do que resta de 
um povoado fortificado no monte imediatamente a Norte 
do monte onde se situa o povoado da Ota. As estruturas 
localizam-se num esporão, que constitui o extremo Este da 
propriedade, sensivelmente a meia encosta onde o 
terreno passa a ter um pendente bastante inclinada. 
Aparentemente as estruturas contornam o limite da linha 
em que o terreno tem uma pendente mais suave.  

O acesso a este esporão só é possível por Oeste, onde se 
encontra o ponto mais alto do monte.  

Não se conseguiu detectar materiais de superfície e é 

quase impossível observar as estruturas existentes, sendo 

impossível seguir o alinhamento para Sul devido à 

densidade da vegetação. 
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7 

Outeiro do Seio 2 

Abrigo  

Indeterminado (Pré-

história Recente) 

Não tem 

Médio 

Trabalho de campo 

(Inédito) 

Na AI do projecto 

Abrigo de formação natural, de forma elíptica,  mas com 
vestígios de ocupação humana. Estes vestígios são 
gravações na parte interna dos dois lados da entrada. As 
gravações mais evidentes são sulcos largos e fundos que 
consistem em duas linhas convergentes em forma de V, 
com variados traços no seu interior. Existindo também 
filiformes formando um quadrado, filiformes  
convergentes em forma de V, e filiformes em diversas 
direcções, por vezes sobrepostas. 

Do lado NE da entrada é visível apenas dois sulcos 
convergentes, largos e fundos em forma de V. Do lado SO 
da entrada são diversas as gravações e variados os tipos de 
traços. O que mais se destaca é constituído por dois sulcos 
convergentes, largos e fundos em forma de V com vários 
traços no seu interior. Logo abaixo destaca-se um sulco 
vertical bastante fundo, afunilado para o interior, com 
diversos traços no seu interior. Ao seu redor observam-se 
diversas gravações filiformes, nomeadamente, um 
quadrado, dois conjuntos de dois traços convergentes em 
forma de V, um deles invertido e diversos filiformes 
verticais o mais comprido atravessado por dois ou três 
pares de curtas linhas horizontais. O abrigo localiza-se 
numa parede vertical virada a NO, no maciço de calcário 
que forma o Esporão sobre o qual  se encontra o Outeiro 
do Seio 1. Situa-se um pouco acima da linha média da 
parede, sendo o acesso, muito difícil, feito pela encosta ao 
longo do maciço calcário. A entrada do abrigo tem 4m de 
largura por 2,6m de altura, possuindo o interior as 
dimensões máximas de largura 6m, altura 2,8m e 
profundidade 3m. 

8 

Caminho do Outeiro do 

Seio 

Caminho Murado 

Moderno-

Contemporâneo 

Não tem 

Baixo 

Trabalho de Campo 

(Inédito) 

Na AI do projecto 

Caminho murado de ambos os lados com piso muito 
irregular por vezes muito desnivelado devido a 
afloramentos de calcário, que segue no sentido NO-SE, 
presentemente desactivado. O troço do caminho que se 
situa dentro da AI permanece intacto excepto no limite NO 
onde a construção do acesso para a pedreira se sobrepôs 
ao caminho. O extremo SE segue num plano descendente, 
curvando para Sul na direcção do vale de um afluente do 
Rio da Ota que passa a Sul da propriedade. 

O caminho localiza-se numa encosta socalcada virada a 
NO, percorrendo a base da encosta ao longo do ribeiro e 
paralelamente ao acesso construído. Os socalcos e os 
muros do caminho são construídos com blocos de calcário 
de média e pequena dimensão, sobrepostos e sem 
qualquer tipo de matéria a consolidar as estruturas. 
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Vale do Rio da Ota. Abrigo na margem direita e possível entrada de gruta na margem esquerda. 

 

Gravações do lado SO do Abrigo   
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3. Diagnóstico 
 
3.1. Valores Naturais 
O PROT-AML identifica as seguinte ameaças aos valores naturais da zona do Canhão Cársico de Ota: 

– Maciços de eucaliptos e outras essências exóticas. 

– Desmatação frequente de subcobertos florestais. 

– Sobrepastoreio de ovinos ou caprinos em locais sensíveis. 

– Limpeza indiscriminada de ribeiras e suas margens. 

– Estabelecimento e exploração de pedreiras. 

 

As análises efectuadas nas captações de 
água da EPAL revelam um aumento da 
contaminação orgânica e bacteriológica dos 
aquíferos. Num seminário efectuado no 
LNEC em Março de 2003, a comunicação da 
APDA – Comissão Especializada de 
Qualidade da Água as águas do aquífero da 
Ota ultrapassavam os VMR para diversos 
parâmetros químicos e biológicos (figura ao 
lado). Estes dados indicam uma 
contaminação que poderá ter origem nas 
práticas agrícolas mas também em instalações pecuárias situadas na bacia do Rio Ota, na zona de 
Atouguia. O leito do rio apresenta sinais nítidos de eutrofização, e a EPAL tem solicitado a 
betonização do leito para minimizar a contaminação pelas águas superficiais. 
 

O estabelecimento e exploração de pedreiras 
nas margens do Canhão Cársico, são ameaças 
para grutas e sistemas de cavernas (e por 
consequência para os habitat e património 
espeleológico ou arqueológicos). Outra 
ameaça visível são os resíduos das pedreiras 
lançados por aquelas indústrias nas vertentes 
do canhão. 

 

Pedreira em exploração no Canhão Cársico 
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3.2. Património Histórico, Arqueológico e Cultural 

A Avaliação de Impacte Ambiental da pedreira do Outeiro do Seio, identifica ameaças 

daquela exploração ao património arqueológico identificado nos trabalhos de campo: 

- Despejo de terras e circulação de viaturas 

- Rebentamentos efectuados pela pedreira 

Aponta ainda a necessidade de preservação do património: “Relativamente aos vestígios 

existentes há que garantir a sua preservação, visto presentemente ainda não terem sido 

afectados de modo irreversível, pelos impactes que os estão a afectar e/ou poderão afectar 

futuramente”4. 

Quadro 3 

Síntese da avaliação de impactes no descritor Património Arqueológico para a Pedreira 
do Outeiro do Seio4 

N

º 

Tipologia Val. 

Pat. 

Inserção no 

projecto 

 

AI = área de 
incidência do 
projecto; 

Ac = acesso; 

ZE = zona 

envolvente do 

projecto. 

Caracterização de impactes 

 

Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E);  

Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  

Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  

Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  

Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  

Probabilidade (Pr):pouco provável (PP), provável (P), certo 
(C); 

Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);  

INI: impactes não identificados. 

   AI Ac ZE Fa Ti Na Ma Du Pr Re INI 

      C E D I - + B M E T P PP P C R I  

1 Achados Isolados 2                     

2 Povoado 4                     

3 Povoado Fortificado 5                     

4 Achados Isolados 2                     

5 Grutas e Abrigos 

Naturais 
In                     

5

a 

Grutas Artificiais e 

Naturais 
In                     

6 Povoado ? In                     

7 Abrigo Natural com 

Arte Rupestre 
3          ?           

8 Via 1                     

 

A actividade de “Caçadores de Tesouros” e a abertura descontrolada de “corta fogos” são 

também ameaças visíveis para o vasto património arqueológico do canhão. 
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4. Plano de Acção 

 

4.1. Conservação 

A preservação de valores naturais, arqueológicos, culturais e paisagísticos do Canhão Cársico de Ota, 

passa pela eliminação e minimização das ameaças diagnosticadas, e também pelo incentivo a 

trabalhos científico de campo e desenvolvimentos de estudos de caracterização estudos de 

caracterização. 

Propõe-se as seguintes acções em concreto: 

1. Controlo da 
actividade das 
pedreiras 

 Fiscalizar o cumprimento 
dos planos de lavra e 
medidas minimizadores 
previstas em Avaliações de 
Impacte Ambiental. 

 Impedir o despejo de 
resíduos para as vertentes 
do canhão. 

 Impedir o alargamento de 
áreas de exploração na zona 
do Canhão Cársico. 

 Seleccionar localizações alternativas visando a deslocação e 
encerramento de explorações em áreas de impactes elevados. 

2. Controlo da 
desmatação e 
planos de gestão 
florestal 

 Controlar a abertura de corta-fogos. 

 Privilegiar a reflorestação com espécies autóctones. 

 Combater a proliferação de eucaliptos e outras espécies exóticas. 

 Regulamentar os desportos de ar livre e todo-terreno na área do canhão 
cársico. 

3. Despoluição e 
limpeza de linhas de 
água superficiais 

 Fiscalizar efluentes de 
pecuárias lançados no Rio 
de Ota. 

 Controlar o funcionamento 
da ETAR de Atougia. 

 Limpar e desmatar o leito do 
Rio Ota no troço Ota-
Atouguia 
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4. Levantamento 
arqueológico 

 Protocolar com IPA e Instituições 
Científicas a realização de 
trabalhos de campo para o estudo 
e caracterização do património 
arqueológico. 

 Proteger de actos de pilhagem e 
vandalismo os sítios arqueológicos 
já referenciados. 

5. Estudo da Fauna, 
Flora e Habitas 

 Identificar habitats e espécies 
prioritárias para a conservação. 

 Estabelecer medidas de protecção e 
recuperação de habitats. 

 Identificar e preservar áreas 
sensíveis. 

 

6. Caracterização 
geológica, 
espeleológica 

 Conhecer o património 
espeleológico do canhão cársico em 
colaboração com clubes e 
associações de espeleólogos. 

 Recolher documentação  
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7. Regulamentação de 
actividades 
cinegéticas 

 Proibir a caça na área do Canhão Cársico. 

 

4.2. Valorização 

Apostar na divulgação e na criação de infra-estruturas de acolhimento e interpretação, utilizando a 

mais-valia da localização e acessibilidade privilegiada em relação a Lisboa, que poderá transformar o 

Canhão Cársico de Ota num pólo de desenvolvimento local. 

Propõe-se as seguintes acções em concreto: 

A. Instalação de Centro 
de Interpretação do 
Canhão Cársico de Ota 

 Instalar na aldeia de Ota, um Centro de 
Interpretação do Canhão Cársico de Ota, 
que: 

 faça a recepção e acompanhamento 
de visitas; 

 disponibilize material de 
interpretação e divulgação; 

 promova ou coordene estudos e 
trabalhos de caracterização e 
divulgação, bem como a formação 
dos agentes locais. 

 Dotar o centro de recursos humanos e materiais que viabilizem a 
concretização dos seus objectivos. 

 Acordar com o Museu Municipal Hipólito Cabaço a organização de 
uma exposição de material arqueológico recolhido nem sítios do 
Canhão Cársico. 

B. Desenvolvimento de 
percursos 
interpretativos 
temáticos 

 Identificar, marcar e 
documentar 
percursos pedestres  
educativos em áreas 
como Geologia, 
Ecologia e 
Arqueologia.  
Ex: 
 O modelado 

cársico 
 A vegetação das 

escarpas 
 A pré-história do 

canhão 

 Adaptar os percursos aos conteúdos programáticos do ensino básico e 
secundário. 

 Utilizar novas tecnologias e sistemas gps para a organização dos 
percursos interpretativos. 
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C. Impressão de material 
de divulgação e 
interpretação 

 Conceber e editar brochuras informativas 
para visitantes e apoio aos percursos 
interpretativos. 

 Editar e distribuir cartazes de divulgação 
e escolas, universidades e agentes 
turísticos. 

 Organizar sitio na internet e mailing list 

 Produzir e comercializar artigos de 
“merchandising”. 

D. Instalação de Centro 
de Acolhimento 

 Instalar, equipar e gerir um Centro de Acolhimento com casas de 
madeira, destinado ao ecoturismo e apoio logístico a actividades 
científicas.  

E. Acções de 
sensibilização e 
formação destinadas à 
comunidade local 

 Conceber e concretizar 
acções de formação de 
agentes locais para apoio 
de centro de interpretação 
(secretariado, monitores) 

 Conceber acções de 
informação e 
sensibilização da 
comunidade local para a 
importância do Canhão 
Cársico. 

 Organizar seminários de divulgação científica. 
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4.3. Classificação e Financiamento 

4.3.1. Classificação do Canhão Cársico de Ota como “Monumento  Natural” 

A classificação do Canhão Cársico como “Monumento Natural” é um objectivo cuja consecução (a médio prazo) 

depende da gestão da área e da organização de dossier que fundamente a proposta de classificação. 

Constituem objectivos fundamentais a prosseguir com a classificação do Canhão Cársico de Ota como 

monumento natural a preservação e conservação do património geomorfológico, ecológico e arqueológico, 

bem como o seu estudo científico e divulgação numa perspectiva de educação ambiental. 

O caminho para o “Monumento Natural” passa pela classificação em PDM ou a integração do Canhão Cársico 

na Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. Em qualquer dos casos a gestão deve ser contratualizada com 

entidades locais, através de protocolo que vise a implementação de planos de acção, de que este documento é 

um exemplo. A Alambi está disponível para colaborar. 

Um monumento natural é uma área protegida de âmbito nacional, definida como “uma ocorrência natural 

contendo um ou mais aspectos que, pela sua singularidade, raridade ou representatividade em termos 

ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exigem a sua conservação e a manutenção da sua integridade”. 

Os limites dos Monumentos Naturais são os fixados nos textos e nas cartas que constituem, respectivamente, 

os anexos I e II ao presente diploma e do qual fazem parte integrante. A gestão é da responsabilidade do ICNB. 

Nas áreas abrangidas pelos Monumentos Naturais são interditos os seguintes actos e actividades: 

a) A realização de quaisquer obras de construção civil; 

b) A exploração dos recursos geológicos; 

c) A alteração da morfologia do terreno, nomeadamente através de escavações, aterros e depósitos de 

resíduos sólidos de qualquer tipo; 

d) A abertura de novas vias de comunicação ou acesso ou qualquer modificação das existentes; 

e) A instalação de linhas eléctricas ou telefónicas e de condutas, nomeadamente tubagens de gás natural e 

condutas de água ou saneamento; 

f) A colheita de amostras dos icnofósseis, mesmo que para fins científicos ou museológicos; 

g) A prática de actividades desportivas motorizadas, nomeadamente motocross e raids de veículos de todo 

o terreno. 

 

Os monumentos naturais actualmente classificados são: Ourém / Torres Novas (integrado no Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros), Carenque, Pedreira do Avelino, Pedra da Mua e Lagosteiros (os dois últimos 

integrados no Parque Natural da Arrábida). 

O decreto regulamentar de classificação de uma área protegida pode ainda fixar condicionamentos ao uso, 

ocupação e transformação do solo, bem como interditar, ou condicionar a autorização dos respectivos órgãos 

directivos no interior da área protegida, as acções e actividades susceptíveis de prejudicar o desenvolvimento 

natural da fauna ou da flora ou as características da área protegida, nomeadamente a introdução de espécies 

animais ou vegetais exóticas, as quais, quando destinadas a fins agro-pecuários, devem ser expressamente 

identificadas, as actividades agrícolas, florestais, industriais, mineiras, comerciais ou publicitárias, a execução 

de obras ou empreendimentos públicos ou privados, a extracção de materiais inertes, a utilização das águas, a 

circulação de pessoas e bens e o sobrevoo de aeronaves. 
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4.3.2. Parcerias e Financiamentos 

 
A implementação de um plano de conservação e valorização 

do Canhão Cársico de Ota implica a colaboração e 

participação activa de organizações e autarquias locais. Um 

grupo de trabalho inicial deverá incluir obrigatoriamente a 

Direcção Geral dos Recursos Florestais, Alambi, Associação 

dos Baldios de Ota, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia de Ota e Abrigada. 

 

 

 

 

Instituições de Ensino Superior ou entidades como o IPA, ICNB, EPAL ou 

Federação e Sociedade Portuguesa de Espeleologia, serão parceiros 

importantes para os estudos de caracterização.  

 

 

 

 

Financiamentos poderão ser obtidos através de programas comunitários para as áreas do ambiente e 

desenvolvimento regional, região de turismo, ou mecenato de empresas (EPAL…) 
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