




Mata da Machada e Sapal do Rio Coina 

São áreas de grande valor, do ponto de vista 
ecológico, histórico, social e paisagístico. 

Habitats de refúgio e alimentação, para 
númerosas espécies. 



Limite do Concelho 

Limite da Reserva 

22% do 
concelho 

Reserva Natural Local 
do Sapal do Rio Coina 
e Mata da Machada 

Aprovada em 16 de outubro 2012 



Reserva Natural Local - Benefícios 

• Conservação dos valores naturais em presença 

• Contribuir para a imagem do concelho 

• Reforçar a ligação ao rio 

• Fomento da capacidade de atração dentro da AML 

• Garantir uma gestação sustentável do território 

• Facilitar o acesso a financiamento externo  



ESTRATÉGIA 



Agenda de Actividades 

Reserva o Verão em Família 
 
7 de Junho a 7 de Setembro 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES DE VERÃO 



Fins-de-semana temáticos: 
Actividades gratuitas e abertas ao público, que visam promover o convívio 
entre família e amigos, no espaço natural da Mata da Machada. 
 

AGENDA DE ACTIVIDADES DE VERÃO 



AGENDA DE ACTIVIDADES DE VERÃO 

Workshops: 
Actividades de valorização ambiental que vão ao encontro da curiosidade e 
vontade de aprender de quem nos visitas. 
 

Bushcraft – Artes do 
Mato 

Farmácia de especiarias 

Aves na Mata 

Astronomia nocturna 



AGENDA DE ACTIVIDADES DE VERÃO 

Workshops: 
Actividades de valorização ambiental que vão ao encontro da curiosidade e 
vontade de aprender de quem nos visitas. 
 

Superalimentos 
portugueses 

Biólogo por um dia 

Pinturas caseiras 
para crianças 

Mata ao luar 



RESERVA O SÁBADO 



ESTUDOS SOBRE BIODIVERSIDADE 

•   Caracterização do Sapal do Rio Coina: fauna em geral e avifauna  

•   Levantamento dos quirópteros: Mata e Sapal  

•   Caracterização da flora e vegetação da Reserva Natural Local 

•   Valoração ecológica da Reserva Natural Local 



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

ObservaNatura 



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Encontro de 
Fotografia 
Natureza de Ovar 



PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

Envolvimento de um 
conjunto de entidades 



PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

Limpeza e regularização 
de caminhos 



REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE 
MERENDAS 



VALORIZAÇÃO DO CONCELHO 



PROGRAMA LIFE+ 

PROJECTO: 
Controlo de invasoras através 
de acções de voluntariado 
 



VALORIZAÇÃO DO CONCELHO 



VALORIZAÇÃO DO CONCELHO 



VALORIZAÇÃO DO CONCELHO 



VALORIZAÇÃO DO CONCELHO - Exemplos 

Projeto de compensação pela perda 
de habitats a nível dos ecossistemas 
induzidos por Alqueva. 
 
Importância local e regional pela 
fixação das camadas mais jovens e 
escolarizadas da população. 
 
Revitalização das atividades ligadas 
ao turismo, restauração, comércio e 
cultura. 

Parque de Natureza de Noudar 



VALORIZAÇÃO DO CONCELHO - Exemplos 

Briquetes – Município de Paredes 

Aproveitamento dos resíduos de madeira 
das empresas de construção de 
mobiliário local, para produção de 
briquetes por uma empresa municipal. 
 
Os briquetes produzidos são utilizados 
no aquecimento das escolas, diminuindo 
os custos de gás para aquecimento. 



VALORIZAÇÃO DO CONCELHO - Exemplos 

Fluviário de Mora (FLU) 

Foi o primeiro grande aquário de 
água doce da Europa. 
 
Inaugurado em  11 fevereiro 2001. 
 
Permitiu valorizar o concelho através 
da criação de novos empregos diretos 
e indiretos, dinamizando a economia 
local. 



OBRIGADO 


