
 

 
Relatório de Actividades 2011 

 
A crise financeira despoletada em 2008 e o consequente agravar da situação económica do país 

quase paralisou a atividade económica. Projetos controversos para Alenquer, como o PAT, que 

chegaram ainda ao ano de 2010, ou a tentativa de desanexação de áreas substanciais da Reserva 

Agrícola Nacional, por hora, parecem ter desaparecido de agenda. 

Prosseguiu no entanto a elaboração de EIA para o alargamento da área de exploração de 

pedreiras, o que parece corresponder mais a uma exigência de legalização de áreas já ocupadas 

pela atividade do que propriamente a uma solicitação da procura. 

Os temas mais relevantes do ano estiveram relacionados com a energia. A REN apresentou um 

projeto e respetivo EIA para atravessamento do concelho por uma linha de alta tensão, projeto que 

veio a ser reprovado. Foi igualmente apresentado um projeto e respetivo EIA para construção de 

um Parque Eólico na Serra de Montejunto, aos quais as associações responderam com a 

constituição de uma plataforma contra esta pretensão. 

No âmbito da educação ambiental assinala-se que pela primeira vez a Alambi orientou o estágio 

profissional de alunos da Escola Secundária de Alenquer. 

 Foram ainda cedidas diversas exposições sobre o património natural do concelho. 

Todas as actividades foram integralmente realizadas em regime de voluntariado. 

De seguida mencionam-se as ações essenciais realizadas pela Alambi no ano de 2011: 

 
Divulgação, Participação e Sensibilização 
 
Renovação e actualização da página da ALAMBI na Internet no domínio www.alambi.net. 

Divulgação das posições públicas da ALAMBI em diversos órgãos de comunicação social nacional 

e regional. 

.  

Participação na Feira de Ascensão. 

Realização de colóquio na Escola Secundaria de Alenquer sobre o ambiente no concelho. 

Participação no Encontro Nacional das Associações de Defesa do Ambiente. 

Participação em encontros da Associação Protejo. 

Participação em ação de protesto contra a instalação de parque eólico no Cercal. 

 
Educação Ambiental 
 

Orientação do estágio profissional de dois alunos da Escola Secundária de Alenquer. 

Associação para o Estufo 

e Defesa do Ambiente do 

Concelho de Alenquer 



Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada do Carregado. 

Reuniões do Conselho Geral da EBI de Abrigada. 

Reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alenquer. 

Cedência de materiais pedagógicos a escolas e a professores e educadores, incluindo as 

exposições itinerantes “Alenquer ao Natural”, Orquídeas de Alenquer” e “Projecto Coruja”. 

 

Ambiente Urbano, Energia, Resíduos 
 
Participação na Comissão de Acompanhamento do Aterro Sanitário do Oeste 

Participação na Comissão de Acompanhamento do Aterro de Resíduos Industriais da CME em Ota 

Avaliação e discussão pública dos índices de recolha selectiva do Concelho e da Resioeste. 

 

Impacte Ambiental e Ordenamento do Território 
 
Parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de Francisco João Torrão Rego. 

Parecer sobre o EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira da Cova da Égua. 

Parecer conjunto com a Quercus-Lisboa sobre o Plano de Pormenor da Quinta da Puceteira. 

Parecer sobre o EIA do Projeto de Ampliação da Pedreira da “Serra da Atouguia”. 

Parecer da Alambi sobre a Linha Aérea Dupla Carregado – Rio Maior 4 A 400/220KV. 

Parecer sobre o EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira N.º 2193 “Pedreira do Calcário”. 

Constituição de plataforma, com outras ONGA, contra a construção de parque eólico na Serra de 
Montejunto. 

Parecer conjunto com outras associações sobre Projeto de Construção de Parque Eólico do 

Cercal. 

 

 
 

Conservação da Natureza 
 

Participação em reuniões da Comissão Mista de Coordenação do Plano de Pormenor da Paisagem 

Protegida da Serra de Montejunto . 

Apoio na preparação da sementeira de Carvalhos na Serra de Montejunto organizada pelos 

FAPAS. 

 

P’la Direcção da Alambi 

Isabel Graça 


