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Relatório de Actividades  2002 
 

No ano de 2002 a Alambi viveu um período de grande dinamismo. O trabalho realizado foi 
reconhecido a nível nacional, regional e local. Salienta-se a presença assídua da nossa associação na 
comunicação social nacional e regional, o que, em conjunto com o sucesso da página net  possibilitou a 
divulgação das posições e actividades da Alambi. Esta presença permitiu superar de uma forma 
considerada positiva, mais actualizada e menos onerosa, a ausência do  Boletim Informativo da associação 
distribuído por mailing. Alambi continua representada institucionalmente em órgãos como o Conselho 
Executivo da Confederação Portuguesa das Associação de Defesa do Ambiente, o CNADS, o Conselho 
Consultivo da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, o Conselho Cinegético Municipal (estes dois 
ainda sem tomar posse) e indicou já um representante para a Comissão Local de Acompanhamento do 
processo do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa em Ota.  

Em termos de projectos,  o “MIRA”-Monitorização e Informação do Ruído Ambiental e o “RIAL”-
Estudo e Caracterização do Rio de Alenquer foram publicamente apresentados e candidatados a apoios e 
parcerias institucionais. No final de 2002 foi concretizado o apoio do Instituto do Ambiente para estes dois 
projectos, que permitiu a sua viabilidade financeira e a aquisição do necessário equipamento. No âmbito do 
projecto do “Centro de Educação Ambiental” a Alambi candidatou-se  a um concurso para cedência da Casa 
do Guarda Florestal da Serra de Ota, para aí instalar o respectivo centro. Esta candidatura incluía, para 
além dos objectivos do Centro um plano de obras a executar pela associação na Casa do Guarda. 
Infelizmente o concurso foi anulado por altura da mudança de governo, situação que impediu a 
concretização deste projecto, que continua sem receber qualquer apoio institucional. 

2002 foi também o ano em que se conseguiu instalar a associação num espaço alugado e que 
serve de sede social, mas também de Centro de Informação Ambiental. Esta última valência  permite criar 
condições para acesso do público aos documentos reunidos pela Alambi relacionados com as diversas 
áreas de intervenção da associação. 
 A aposta na informação/sensibilização da população concelhia para as questões ambientais 
concretizou-se nomeadamente através da organização  de sessões públicas como a sobre a “Revisão do 
PDM” , presença na Feira da Ascensão, em reuniões temáticas da Câmara Municipal sobre o ambiente e 
em diversos colóquios realizados fora do nosso concelho. 

Ao nível da cooperação inter-associativa salienta-se a participação no 14º Encontro Nacional de 
ONGAs, no encontro preparatório do 3º Seminário de Ambiente da Região Oeste, em Organizações 
conjuntas com a ADAPA – Associação de Defesa do Ambiente e Património do Concelho de Vila Franca de 
Xira e a colaboração com a ACICA, COOPQUER e APAS. 

As actividades previstas para 2002 foram concretizadas em 80%, tendo sido acrescentadas muitas 
outras, com menção especial para as representações, o acompanhamento de processos de Avaliação de 
Impacte Ambiental (Central Termoeléctrica, Aeroporto e A10) e a vigilância ambiental do concelho. 

 
Mencionam-se a seguir as acções concretizadas pela Alambi neste período de tempo: 
 
INSTALAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
• Participação na Feira da Ascensão em Alenquer (Maio) 
• Manutenção e actualização da Página da ALAMBI na Internet www.alambi.org, que registou 

uma média de 20000 visitas por mês. 
• Divulgação das posições públicas da ALAMBI, incluindo entrevistas, em diversos órgãos de 

comunicação social nacional e regional,  
• Participação em reportagem da RTP1 sobre os problemas ambientais das pedreiras de 

Alenquer (Maio) e sobre os problemas da gestão e ordenamento do Serra de Montejunto 
(Julho) 

• Participação em directo da RTP1 na Base de Ota sobre o Novo Aeroporto Internacional de 
Lisboa. (Julho) 

• Aluguer, reabilitação e equipamento do Espaço para a sede da Associação e Centro de 
Informação Ambiental, situado na Travessa do Passal, no final da Rua Triana. 
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CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
• Exposição “Alenquer ao Natural” 

Os 6 paineis desta exposição de divulgação do património natural do concelho, estiveram em apresentação na EBI 
do Carregado por ocasião do Encontro Distrital de Clubes da Floresta (Abril) e na Feira da Ascensão (Maio).  

• Canhão Cársico de Ota. 
Posição pública contra o projecto de betonização do leito do Rio de Ota junto aos Olhos d’Água (Outubro). 
Visita que contou com a participação de elementos do Núcleo de Lisboa do FAPAS (Outubro). 

• Serra de Montejunto 
Divulgação de comunicado sobre os problemas da ausência de gestão e ordenamento na Paisagem Protegida da 
Serra de Montejunto. (Julho). 
Organização de Actividades de Educação Ambiental para as escolas, abaixo descritas. 
Participação em actividade de Observação de Aves promovida pela SPEA (Outubro). 
Participação em colóquio sobre “Urbanismo e Ambiente”, no Centro de Interpretação Ambiental da Serra de 
Montejunto, a convite da Câmara Municipal do Cadaval.(Junho) 

• Recolha e encaminhamento para recuperação e aves de rapina feridas 
Foram recolhidas uma águia de asa redonda e  um peneireiro vulgar, encaminhados para o Parque Ecológico de Monsanto. 
Divulgação de comunicado sobre os problemas da ausência de gestão e ordenamento na Paisagem Protegida da 
Serrra de Montejunto 

• Participação no “Coastwatch” do Estuário do Tejo. (Novembro) 
 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
• Participação em colóquio/debate sobre Ambiente incluído na Semana Cultural da EBI do 

Carregado. (Abril) 
Este colóquio foi organizado pelo projecto Eco-Escola e encontrava-se incluído na Semana Cultural da EBI 
participaram também a Central Termoeléctrica e a Câmara Municipal de Alenquer. 

• Participação em colóquio/debate sobre resíduos na EBI de Carregado (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 Abrigada, e pelas escolas Pré-primárias das 
Paredes, Carregado, Cadafais, Olhalvo e Merceana. Foram cedidas as maletas pedagógicas temáticas editadas 
pelo IPAMB e diverso material sobre água e resíduos. 

• Anteprojecto do "Centro de Educação Ambiental" 
Foi feita uma candidatura para um concurso de cedência da Casa do Guarda Florestal da Serra de Ota para a 
instalação do Centro de Educação Ambiental. A candidatura incluía um plano de recuperação e adaptação das 
instalações. O concurso foi anulado pela Direcção Geral das Florestas na mudança de Governo. O projecto 
continua sem qualquer apoio que possibilite a sua concretização. 

• Centro de Informação Ambiental 
Considerando as dificuldades para a obtenção de apoios e instalações para o projecto do Centro de Educação 
Ambiental e as necessidades de informação sentidas pelos munícipes, em particular educadores e autarcas, a 
Alambi iniciou a instalação num espaço da sua sede de um Centro de Informação Ambiental, para o qual foi 
solicitada e recolhida diversa informação sobre temáticas ambientais. Este centro está aberto aos interessados, 
promovendo também debates sobre Ambiente (como os realizados sobre a Revisão do PDM e o Impacte Ambiental 
da A10) 

• Participação no Conselho Eco-Escolas da E.B.I. do Carregado 
Reuniões em Janeiro ,Março e Maio 

• Participação no Encontro Distrital de Clubes da Floresta (Abril) 
A Alambi colaborou na organização do Encontro Distrital de Clubes da Floresta, promovido pelo clube da floresta da 
EBI do Carregado, e que fez deslocar numa subida à Serra de Montejunto, mais de 600 alunos de escolas do 
distrito.  

• Visita ao Montejunto  das Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento da Merceana (Junho) 
A Alambi  apoiou esta visita organizada pelo Agrupamento de Escolas da Merceana tendo dinamizado um atelier 
lúdico sobre a fauna e flora da Serra de Montejunto. 
 

AMBIENTE URBANO, RESÍDUOS E POLUIÇÃO 
• Acompanhamento da Visita ao Aterro Sanitário do Oeste pelo Ministro das Cidades, do 

Ordenamento do Território e do Ambiente (Dezembro) 
• Participação num encontro com o Secretário do Estado do Ambiente sobre a situação do 

Aterro Sanitário do Oeste (Dezembro) 
• Divulgação em comunicado e entrevistas a diversos órgãos de Comunicação Social sobre a 

situação do Aterro Sanitário do Oeste.(Dezembro) 
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• Reunião com o INAG para troca de informações relativas ao projecto de intervenção no troço 
urbano do Rio de Alenquer. (Janeiro) 

• Visita às ETARs do Concelho na companhia do Vereador do Pelouro do Ambiente. (Fevereiro) 
• “Projecto RIAL” 

Este é um projecto orçado em cerca de 7500 euros, que visa a caracterização da poluição do Rio de Alenquer. A 
aquisição do necessário equipamento laboratorial terá lugar em Março de 2003 após garantia de algum apoio 
financeiro do Instituto do Ambiente. Em 2002 decorreu uma fase de organização do projecto, selecção de 
equipamentos e procura de financiamentos. 

• “Projecto MIRA” 
O projecto “MIRA” visa a monitorização e informação sobre o ruído ambiental no eixo Ota-Carregado. É um projecto 
que envolve a aquisição de um sonómetro de precisão para avaliar cumprimento da legislação do ruído. Os 
resultados das monitorizações regulares em .pontos específicos serão divulgados na internet. O projecto tem 
custos que rondam os 8000 euros, dos quais apenas 3500 estão garantidos pelo Instituto do Ambiente. A 
concretização do projecto será mesmo assim iniciada no próximo mês de Abril. 

 
IMPACTE AMBIENTAL E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
• Acompanhamento do processo de revisão do PDM de Alenquer com apresentação de queixa ao 

Provedor de Justiça por falta de constituição da Comissão Mista de Coordenação de acordo com a lei 
em vigor, que inclui nesta comissão representantes de organizações da sociedade civil. 

• Organização de Debate público sobre a Revisão do PDM de Alenquer, com participação da ACICA, 
COOPQUER e CMA. (Novembro) 

• Organização conjunta com a ADAPA – Associação de Defesa do Ambiente e Património de Vila Franca 
de Xira, de um colóquio/debate sobre o PROT-AML e o Novo Aeroporto em Ota. Este colóquio realizou-
se no concelho vizinho e contou com representantes de todas as forças políticas da região.(Junho) 

• Apoio a trabalhos sobre o impacte ambiental da Nova Central Termoeléctrica, realizados por alunos do 
curso de Engenharia do Ambiente, das Universidades Nova e sobre a Eutrofização do Rio de Alenquer 
realizado por duas alunas do Curso de Economia da mesma universidade. 
Este apoio resultou das solicitações recebidas por diversos grupos de trabalho das disciplinas de Ordenamento do 
Território, Impacte Ambiental e Economia do Ambiente, e possibilitou um contacto com a realidade local e 
fornecimento de informações e documentação. 

• AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Apreciação e participação através de elaboração de pareceres nos seguintes processos: 

• Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto Internacional de 
Lisboa 

• Pós-Avaliação da Nova Central Termoeléctrica do Carregado (Termoeléctrica do Ribatejo) 
• Estudo de Impacte Ambiental da A10 (troço Quinta da Granja - Carregado). 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
• Apresentação à Câmara e Assembleia Municipal e Comunicação social do documento “10 

Propostas Ambientais para um Concelho Sustentável”. Este documento inclui um conjunto de 10 
medidas dentro das competências da autarquia, concretizadas através de compromissos e prazos de 
implementação. 

• Participação do Presidente da Direcção e da Presidente da Assembleia Geral nos trabalhos do 
Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em representação 
respectivamente das Organizações Não Governamentais de Ambiente, e das Associações de 
Agricultores. 

• Acompanhamento da Cimeira de Joanesburgo, com intervenções sobre a mesma nos 
noticiários da Rádio Voz de Alenquer. 

• Entrega no Pelouro do Ambiente de documentação vária sobre a elaboração de Agendas 21 
locais.(Dezembro) 

• Participação numa reunião promovida pela Assembleia da República sobre a Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável. (Julho) 

• Reunião com a Associação de Produtores Agrícolas de Sobrena (Cadaval) a solicitação desta. 
(Setembro) 
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REPRESENTAÇÕES, MOVIMENTO ASSOCIATIVO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
• Assembleia Geral da Alambi (9 Março) 
• Reunião com Junta de Freguesia de Abrigada (Março) 
• Participação na Assembleia Geral da CPADA (Abril)  
• Audiência com o Ministro das Cidades , do Ordenamento do Território e do Ambiente. (Abril) 
• Reunião com a ADAPA para avaliar perspectivas de colaboração. (Maio) 
• Participação como convidada no colóquio “Urbanismo e Ambiente” organizado pela Câmara 

Municipal do Cadaval. (Junho) 
• Participação numa reunião organizada pela Assembleia da República sobre a “Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável”. (Julho) 
• Reunião com estudantes de Ordenamento do Território do curso de Engenharia do Ambiente 

(Setembro) 
• Reunião com estudantes de Economia do Ambiente da Universidade Nova. (Setembro) 
• Reunião com a APAS – Associação de Produtores Agrícolas de Sobrena. (Setembro) 
• Participação como convidada, em reunião do Conselho Cinegético Municipal (Setembro) 
• Participação no 12º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente (Lisboa-

Novembro) 
• Participação em reunião da ECOESTE preparatória do Seminário de Ambiente da Região 

Oeste. (Novembro) 
• Reunião com Secretário de Estado do Ambiente  no Vilar sobre o A.S.º (Dezembro) 
• Participação como convidada em sessões da Câmara Municipal e Assembleia de Freguesia 

do Carregado, dedicadas à “Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 
do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa”. (Dezembro) 

• Participação nas sessões extraordinárias da Câmara Municipal dedicadas ao tema “Ambiente”. 
(Abril e Maio) 

• Participação em reuniões do Conselho Eco-Escolas da EBI do Carregado (Janeiro, Março e 
Maio) 

• Reuniões com Vereador do  Ambiente da Câmara Municipal de Alenquer (Janeiro, Dezembro) 
• Reunião do Conselho Executivo da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do 

Ambiente (uma por mês) 
• Reunião do CNADS (uma por mês) 
 
POSIÇÕES PÚBLICAS 
• Aeroporto em Ota – A Insustentável Leveza de uma Decisão” (19 de Fevereiro) 
• “Dez propostas Ambientais para a Sustentabilidade do Concelho de Alenquer”” (27 de 

Fevereiro)  
•  “Paisagem Protegida da Serra de Montejunto – 3 anos depois, a inacção  pode levar à 

desclassificação” (21 de Junho) 
•  “Cimeira de Joanesburgo – Tempo de Agir”  (28 de Agosto) 
• “A Preservação do Canhão Cársico da Ota não se faz betonando o leito do Rio!” (4 de 

Outubro) 
• “Aterro Sanitário do Oeste, um Problema Agravado” (19 de Dezembro) 
•  “Parecer sobre a Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa” (31 de Dezembro) 
 


