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Relatório de Actividades de 2015 

 
Em 2015 o viveiro conjunto da Alambi e do FAPAS cresceu até às 2500 árvores, as quais 

atingiram uma boa qualidade. Destaca-se a este propósito as boas características do nosso terreiro 

para este tipo de actividades. 

A floresta autóctone de Montejunto é pobre, quando comparada com outros locais do país 

com estatuto de proteção, e, por isso, temos insistido na tentativa de melhorar este habitat com a 

plantação de carvalhos. Pela primeira vez realizamos uma plantação na Serra de Montejunto com 

uma empresa do concelho, a Eurocer, sendo de destacar também a oferta de árvores a duas 

instituições. 

Em 2015 assinalamos o Dia do Ambiente em parceria com a Junta de Freguesisa de 

Alenquer e com a colectividade de Cheganças, sendo de destacar a produção de um folheto 

informativo e a cedência de posters para exposição.  

 

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

 

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

e regional. 

 

Divulgação de um estudo sobre os baldios do conselho de Alenquer e as consequências da nova 

legislação publicada. 

 

Visitas guiadas à Serra de Montejunto. 

 

Estudo sobre a estrutura accionista da Águas de Lisboa após reestruturação da Águas de Portugal. 

 

Divulgação pública dos trabalhos da Alambi alusivos aos 16 anos da PP Montejunto.  

 

Participação na Feira de Ascensão com trabalhos de divulgação sobre resíduos, hortas verticais e 
viveiros de carvalhos. Distribuição de folhetos sobre separação de resíduos em colaboração com o 
agrupamento de freguesias de Sto. Estevão e Triana. 

Divulgação de temas de âmbito ambiental associados ao conselho de Alenquer. 

 
Educação Ambiental 

Associação para o Estudo 

e Defesa do Ambiente do 

Concelho de Alenquer 

http://www.alambi.org/
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Participação no Conselho de Eco-Escola da Escola Básica Integrada do Carregado. 

Participação no Conselho de Eco-Escola do Agrupamento de Escolas de Alenquer. 

 

Cedência de materiais pedagógicos a escolas e a professores e educadores. 

 

Comemoração do Dia do Ambiente em colaboração com o Agrupamento de Freguesias de Sto. 

Estevão e Triana e o Centro de Convívio de Cheganças, com produção de folheto informativo 

sobre passeio pedestre e cedência de materiais.  

 

Ambiente Urbano, Energia, Resíduos 
 
Divulgação de trabalho sobre metas de reciclagem para 2020. 
 
Sensibilização das autarquias para os riscos de aplicação de glifossato em meio urbano. 
 
Estudo sobre a proposta de reestruturação da Águas de Portugal e consequências da fusão dos 
sistemas multimunicipais. 
 

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

 

Tomada de posição sobre a proposta de retirar GNR do centro histórico de Alenquer com o 

abandono do edifício do quartel. 

 

Impacte Ambiental e Ordenamento do Território 
 

Recolha de informação sobre gestão de ETARIs. 

 

Conservação da Natureza 
 
Plantação de um viveiro de 2500 árvores na sede da Alambi, em parceria com o FAPAS e 

manutenção do mesmo. 

 

Plantações de árvores na Serra de Montejunto em colaboração com o FAPAS e com a empresa 

Eurocer. 

 

Oferta de 60 árvores à Cidadela Arco-íris, em Abrigada. 

 

Oferta de 10 árvores ao Agrupamento de Escolas dos Carregado. 

 

Tomada de posição sobre conservação do bosque de pinheiros das escolas de Alenquer. 

 

Participação em três reuniões para a elaboração do Plano de gestão da Paisagem Protegida da 

Serra de Montejunto e apresentação de propostas por escrito. 
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Invocação dos 16 anos da PP Montejunto com testo alusivo. 
 
Divulgação e participação em actividades do MPI na Serra de Montejunto. 
 
Co-organização com o FAPAS e preparação de sementeiras de carvalhos na Serra de Montejunto. 

 

P’la Direcção da Alambi 

Francisco Henriques 
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