
elaborado no âmbito do projeto de 

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

Canhão Cársico de Ota 

www.facebook.com/canhaocarsicodeota 

Coordenação e Divulgação: José Carlos Morais 

Fauna Terrestre: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

Flora e Vegetação: Sociedade Portuguesa de Botânica 

Geologia e Geomorfologia:  José Ferreira 

Arqueologia:  André Texugo Lopes 

projeto financiado pelo 
Orçamento Participativo de Alenquer 2014 

Constitui um dos mais valiosos tesouros do Património Natural, 
Histórico e Cultural do concelho de Alenquer.  

i 
é um vale escarpado,  resultado da ação erosiva do rio no calcário do 
Jurássico Superior.  

O Canhão Cársico de Ota  

o que foi escrito 
“O Canhão Cársico de Ota é o mais espetacular e extenso vale em canhão 
das regiões calcárias portuguesas”. 

“Fator de ameaça de 325 (de 0 a 400)”. 

Inventário de Geossítios de Relevância Nacional (2014) 

“Destaca-se o Canhão da Ota…o conjunto de elementos biológicos ali 
retido indicia grande importância para a conservação da biodiversidade e a 
sua eventual eliminação ou artificialização seria qualificável como um 
impacte de elevada magnitude. ” 

EPIA-NAL, Ota   Pg. 11, Flora e Comunidades Vegetais , NAER, (1999) 

“O Canhão Cársico de Ota é uma área prioritária para a conservação da 
natureza da Região de Lisboa que deve ver assegurada a sua proteção”. 
…“É uma paisagem única na região de Lisboa apresentando características 
geomorfológicas da maior relevância a nível nacional”. 

PROT-AML,  CCDR-LVT, setembro 2001 

“O Canhão Cársico de Ota é uma área identificada pelos estudos da 
Conservação da Natureza como espaço de elevado valor ecológico cujos 
limites e valor de conservação devem ser objeto de estudo detalhado e 
posterior classificação ao nível municipal ou intermunicipal”. 

PROT-OVT, CCDR-LVT, agosto 2009 

caracterização e plano de ação do Canhão Cársico de Ota  

Monumento Natural Local 

Divisão de Ambiente e Conservação da Natureza 

Praça Luís de Camões 
2580 - 318 Alenquer 

263 730 900   ambiente@cm-alenquer.pt 



Elaphe scalaris 

Mauremys leprosa 

Acer monspessulanum 

o que encontrámos até agora  
nos 100 hectares da área estudada 

 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). 

61 espécies de aves, incluindo 10 consideradas 
ameaçadas (6 legalmente protegidas), 15 espécies 
de mamíferos, sendo duas protegidas,  7 espécies 
de répteis (duas protegidas) e 3 de anfíbios. 

 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. 

 um dos mais interessantes vales em “canhão” das regiões 
calcárias portuguesas, com 2,25 km ladeados de escarpas a 
pique, cones de cascalheiras e grutas. 

Pequeno malmequer da  
Península Ibérica e norte de Marrocos.  
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Arabis verna 

Considerada rara em Portugal, esta planta 
tem nas cascalheiras do CCO a maior 
população conhecida no nosso país. 

Carduus lusitanicus  
subsp. broteroi 

Linaria supina subsp. supina 

Senecio minutus  

A população de Zelha 
existente no CCO é 
possivelmente uma das maiores 
do centro-oeste de Portugal. Alcedo atthis 

Rhinolophus sp. 

O Bufo-real, a maior 
rapina noturna da 
Europa, nidifica nas 
escarpas do CCO. 

Bubo bubo (juv.) 


