
Congresso do Oeste não 
admite comunicação da 
Alambi 

No final da semana reúne-se nas Caldas da Rainha o II Congresso do Oeste, subordinado ao tema "O 
Ordenamento do Território como factor de Desenvolvimento Estratégico". 

Em ofício datado de 6 de Agosto (cópia em anexo), a Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste 
(ADRO), entidade que em parceria com a Ass. de Municípios do Oeste (AMO) e a Região de Turismo do 
Oeste (RTO) organiza o II Congresso do Oeste, convidou a Alambi a "estar presente numa reunião a 
realizar nas instalações da ADRO no próximo dia 26 de Agosto pelas 18 horas, para apresentar as linhas 
gerais do Congresso e esclarecer a forma como a vossa instituição poderá participar nesta 
iniciativa" 
 
No mesmo ofício informa que "deseja esta Agência dar um destaque importante à participação da 
sociedade civil". 
 
No dia 26 de Agosto o representante da Alambi esteve presente na referida reunião, onde constatou 
ser a nossa associação a única Organização Não Governamental de Ambiente presente. 
 
Em 28 de Setembro a Alambi enviou por e-mail a sua inscrição para o "Painel da Sociedade Civil". Esta 
inscrição (em anexo) foi enviada no prazo indicado e com o modelo e o resumo estabelecidos pela 
organização do congresso. 
 
Dois dias após o envio, a recepção e aceitação da inscrição é comunicada por telefone pelo 
secretariado do Congresso. No mesmo contacto é indicado o dia e hora para a intervenção (Sábado de 
manhã no painel da Sociedade Civil) e averiguadas as necessidades em termos de meios audiovisuais. 
 
Em ofício datado de 29 de Outubro o Presidente da ADRO informa a nossa associação de que 
"Lamentavelmente, a comunicação de V. Exª. não foi seleccionada.".  Não foi enviado qualquer 
convite ou mesmo o programa definitivo do congresso. 
 
Na edição do "Jornal de Alenquer", nas bancas a 2 de Novembro, era publicada uma notícia divulgando o 
Congresso do Oeste que dava ênfase à "abertura à sociedade civil" desta edição. O jornal citava o 
Presidente da ADRO anunciando o Congresso do Oeste como "uma ampla discussão que englobe 
todos os quadrantes da sociedade civil e do poder autárquico" e apelando a "uma forte participação 
dos cidadãos e das forças vivas da região". 
 
Na sessão de encerramento do "Seminário do Ambiente do Região Oeste" realizada em 9 de Novembro 
a Alambi informou as entidades presentes da situação não obtendo qualquer resposta sobre o 
conhecimento de situações semelhantes de não selecção. Entre os presentes estavam alguns oradores 
inscritos e "seleccionados" e também o coordenador do painel. 
 
A comunicação não admitida da Alambi, cujo resumo se encontra em anexo, abordava a problemática e 
incidências territoriais da possível construção do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa na região 
da Ota, concelho de Alenquer. 

O congresso encerra com um painel intitulado "O Oeste como região de Resorts?". 

Nestas notas, a Alambi limita-se a enunciar factos, comprovados pelos anexos, e que consideramos ser 
nosso dever revelar. 

A clareza da situação dispensa qualquer comentário. 

Alenquer, 11 de Novembro de 2003 

A Direcção da Alambi 


