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A Alambi é uma Organização Não Governamental de Ambiente de âmbito local,  

inscrita no Registo Nacional de ONGA e na Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente 

 

A especulação e predação de 
solos não se pode tornar 

regra, nem solução. 
 
A Alambi tomou conhecimento pela comunicação social de um comunicado conjunto das Câmaras 

Municipais de Azambuja, Alenquer, Cartaxo, Rio Maior, Santarém, Salvaterra de Magos e Vila 

Franca de Xira, onde estes municípios reivindicam do governo “condições de excepção de 

aprovação de alterações do uso do solo, através de planos de pormenor, alterações do PDM ou 

outros instrumentos adequados para investimentos empresariais. Exigem estes municípios que o 

governo lhes estenda as condições de excepção que permitiram viabilizar a Plataforma Logística 

da Castanheira. Estas exigências visam, segundo os autarcas, minorar o impacto do fecho da 

fábrica da Opel em Azambuja e contribuir para um processo de “desenvolvimento sustentado”. 

A este respeito a Alambi lamenta: 

 

1. Que se queira transformar em regra o processo da Plataforma Logística da Castanheira do 

Ribatejo, que, a ser concretizado, inutilizará uma vasta área de aluvião da lezíria do Tejo, 

leito de cheia e solos de enorme produtividade. 

 

2. Que o assalto predatório movido por interesses especulativos aos melhores solos agrícolas 

do país, seja entendido com um processo de “desenvolvimento sustentado” pelos autarcas 

que subscreveram o comunicado. 

 

3. Que entidades da administração local, que cada vez mais assumem competências na área 

do ambiente e ordenamento do território, continuem a entender a preservação de recursos 

naturais e os instrumentos de ordenamento do território como obstáculos ao que chamam 

de “desenvolvimento sustentado”. 

 

No entender da Alambi as exigências e excepções solicitadas pelas autarquias deverão ter do 

governo uma resposta firme e “pedagógica”, que releve a importância da RAN, REN e 

instrumentos de ordenamento, para a sustentabilidade do território, e sirva como elemento 

dissuasório da especulação existente na zona e da pressão por ela exercida para a alteração de 

uso dos solos de zonas salvaguardadas. 

Alenquer, 21 Julho de 2006 

A Direcção da Alambi 

Contacto: Francisco Henriques 969045763 

 


