Alambi

Associação para o Estudo e
Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer

Relatório de Actividades 2001
A ano de 2001 revelou-se pleno de actividade e dinamismo da nossa associação. O trabalho
realizado foi reconhecido a nível nacional, salientando-se a eleição da Alambi para o Conselho Executivo
da Confederação Portuguesa das Associação de Defesa do Ambiente, CNADS, Conselho Consultivo da
Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, e a atribuição de uma menção honrosa do “Prémio Nacional
de Ambiente”.
Em termos de projectos, a relevância vai para a concretização do “De pequenino se escolhe o
destino”, uma aposta na Educação para a Recolha Selectiva que mereceu as atenções das escolas e
comunicação social.
A instalação da associação e o contacto com os sócios, continua a ser prejudicada pela ausência de
sede, um factor que uma vez mais foi impossível de ultrapassar, apesar dos esforços desenvolvidos. A
divulgação e o contacto através da internet tem sido a opção.
Em tempo de eleições autárquicas, a Alambi tentou lançar a temática ambiental, no debate,
preocupações e programas das diversas candidaturas municipais. Para tal, propusemos aos candidatos a
realização de um debate sobre o presente e o futuro do ambiente no concelho, que não teve um resposta
atempada. Posteriormente solicitámos reuniões para troca de impressões sobre as questões ambientais do
concelho, tendo recebido resposta positiva de duas das três candidaturas.
As actividades previstas para 2001 foram concretizadas em 87%, tendo sido acrescentadas muitas
outras, com menção especial para as representações e o acompanhamento e vigilância ambiental do
concelho.
Mencionam-se a seguir as acções concretizadas pela Alambi neste período de tempo:

DIVULGAÇÃO
•
•
•
•
•

Participação na Feira da Ascensão em Alenquer (Maio)
Elaboração e Distribuição aos associados do Boletim Informativo (Fevereiro/Maio/Novembro)
Registo do domínio www.alambi.org com alojamento e actualização da Página da ALAMBI na
Internet
Divulgação das posições públicas da ALAMBI em diversos órgãos de comunicação social
nacional e regional
Entrevista no programa da RTP1 “Hora Viva” (Novembro)

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
•

Exposição “Alenquer ao Natural”
Concepção e edição de 5 Painéis sobre áreas naturais importantes do concelho. Exposição dos painéis na Feira da
Ascensão em Alenquer e na Escola Básica Integrada do Carregado. Disponibilização da exposição para escolas e
autarquias interessadas.

•

•

•

Visita ao Canhão Cársico e Paul da Ota (5 Maio)
Este visita contou com a participação de diversos elementos da direcção nacional e núcleo de Lisboa da Quercus,
GADEPO, vereadores do Ambiente e da Cultura, membros da Junta e Assembleia de Freguesia de Ota e ainda do
Conselho Directivo dos Baldios. A visita visava promover a preservação dos valores naturais e culturais da região.

Visita à Serra de Montejunto com o Clube do Pessoal da EDP (9 Junho)
Visita organizada pela Alambi a solicitação do Clube de Pessoal da EDP. A visita, na qual participaram cerca de 60
trabalhadores da Central Termoeléctrica do Carregado (incluindo técnicos e administradores) destinou-se a
promover a descoberta do património natural e histórico da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto.

Visita ao Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros (17 Junho)
Visita organizada pela Alambi para associados, pais alunos e professores da EBI do Carregado.

•

Recolha e encaminhamento para recuperação e aves de rapina feridas (Maio, Julho e
Outubro)
Foram recolhidas duas águias de asa redonda, um bufo-real e uma coruja da torres.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
•
•
•
•

Participação em colóquio/debate na EBI de Abrigada sobre ecossistemas aquáticos. (23 Abril)
Colóquio organizado por uma turma do 9º ano na sequência de uma projecto de Área-Escola. Partcipou neste
colóquio a Quercus.

Participação em colóquio/debate sobre resíduos na EBI de Carregado (16 Maio)
Organizado no âmbito da semana Eco-Escola. Destinado às turmas do 9º ano, contou com a presença de
representantes da Central Termoeléctrica e Câmara Municipal de Alenquer.

Apoio a Projectos de Escolas
Foi prestado apoio a projectos realizados pela E.B.I. do Carregado, e pelas escolas Pré-primárias do Carregado,
Cadafais e Olhalvo. Foram cedidas as maletas pedagógicas temáticas editadas pelo IPAMB

Anteprojecto do "Centro de Educação Ambiental"
Foram efectuados contactos com o Ministério da Agricultura para cedência das instalações da Casa dos Guardas
Florestais da Serra de Ota. O projecto teve divulgação na comunicação social nacional, e a adesão à ideia de
alguns candidatos à Câmara Municipal. A comunicação social nacional deu relevo ao projecto da Alambi.

•
•
•

Participação no Conselho Eco-Escolas da E.B.I. do Carregado
Participação na “Semana da Árvore” da Escola P3 do Carregado (2 Abril)
Projecto “De pequenino se escolhe o destino” (conclusão 9 de Outubro)
No âmbito deste projecto, que visava promover a recolha selectiva nas escolas, a Alambi adquiriu e instalou miniecopontos de interior em todas as escolas do ensino básico e pré-escolar das freguesias do Carregado, Cadafais e
Santana da Carnota. No lançamento do projecto que decorreu em Setembro, foram distribuídos a todos os alunos
desdobráveis com instruções para a separação de resíduos, autocolantes e T-shirts com o logotipo do projecto. A
inauguração do mini-ecopontos decorreu na EBI do Carregado, contando com a presença da Directora de Serviços
de Formação Ambiental do Ipamb, e de representantes da Central Termoeléctrica do Carregado, Camara Municipal
e Juntas de Freguesia.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E POLUIÇÃO
•
•
•
•

Colóquio/Debate sobre a Recolha e Tratamento de RSU no Concelho de Alenquer (Março)
Acompanhamento dos casos de poluição do Rio de Alenquer com participação no inquérito
levado a cabo pelo Ministério Público (Dezembro)
Denúncia da deposição de Residuos na Pedreira abandonada da Boavista (Julho)
Acompanhamento do Processo do Aterro Sanitário do Oeste com solicitação de audiência
(não atendida) à Resioeste

IMPACTE AMBIENTAL E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
•
•
•
•

Apoio e esclarecimento de dúvidas de habitantes e Junta de Freguesia de Abrigada, relativas à
influência na saúde humana, das linhas de alta tensão situadas perto das habitações.
Entrevista ao programa “Regiões” da RTP1 sobre o Impacte Ambiental das Pedreiras de Alenquer
(Julho)
Acompanhamento do processo de revisão do PDM de Alenquer.
Apoio a trabalhos sobre o impacte ambiental da construção do aeroporto de Lisboa em Ota, realizadaos
por alunos do curso de Engenharia do Ambiente, das Universidades Nova e Lusófona.
Este apoio resultou das solicitações recebidas por diversos grupos de trabalho das disciplinas de Ordenamento do
Território e Impacte Ambiental, e possibilitou um contacto com a realidade local.

ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL
Apreciação e participação nos seguintes Estudos de Impacte Ambiental
• Pedreiras de Alenquer
• Novo Aeroporto de Lisboa na Ota
• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
• Nova Central Termoeléctrica do Carregado
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assembleia Geral da Alambi (30 Março)
Participação no Encontro Nacional do Voluntariado Ambiental (Alcanena-16 Junho)
Eleição para o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS) em
representação das ONGA (19 Junho)
Atribuição à Alambi de “Menção Honrosa” no Prémio Nacional de Ambiente “Fernando
Pereira” pelas posições assumidas em relação a implantação do Novo Aeroporto de Lisboa
na Ota (28 Julho)
Reunião com candidatura do PSD à Câmara de Alenquer (4 Setembro)
Reunião com candidatura do CDU à Câmara de Alenquer (10 Setembro)
Reunião do Conselho Executivo da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do
Ambiente (16 Outubro)
Participação na Reunião Geral de ONGA (Lisboa-27 Outubro)
Participação no 11º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente (Lisboa – 9 e
10 Novembro)
Apoio a estudantes de Ordenamento do Território do curso de Engenharia do Ambiente
(Novembro de Dezembro)

REPRESENTAÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participação em reuniões do Conselho Eco-Escolas da EBI do Carregado (22 Fev.; 3 Maio; 7
Junho)
Reunião com Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Alenquer (5 Março)
Reunião com Administração da Central Termoeléctrica do Carregado (13 Março)
Reunião com estagiárias de Serviço Social da Junta de Freguesia do Carregado (16 Março)
Reunião com Administrações da Central Termoeléctrica do Carregado e da Termoeléctrica do
Ribatejo (2 Maio)
Reunião do CNADS (19 Junho; 13 Julho; 12 Setembro; 7 Novembro; 19 Novembro; 18
Dezembro)
Inauguração da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (29 Julho)
Participação como convidada, em reunião do Conselho Cinegético Municipal (24 Setembro)
Participação no programa “Hora Viva” da RTP1 (14 Novembro)

POSIÇÕES PÚBLICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

“A Eutrofização do Rio de Alenquer” (2 Outubro)
“Nova Central Termoeléctrica do Carregado” (6 Fevereiro)
“Pedreiras de Alenquer – Um problema sem fim à vista” (3 Setembro)
“Que participação na Revisão do PDM de Alenquer” (11 Maio)
“Podas Camarárias – Que justificação para o exagero?” (5 Fevereiro)
“Pelo cumprimento rigoroso das medidas preventivas e recomendação da Comissão de Avaliação do
EPIA do Aeroporto em Ota” (21 Junho)
“A Deposição de Resíduos na cratera da Pedreira da Boavista” (25 de Julho)
“Parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica do Ribatejo” (12 Setembro)
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