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��������No ano de 2003 a actividade da Alambi decorreu com a mesma dinâmica revelada no ano anterior. As acções a 
desenvolver previstas no Plano de Actividades foram cumpridas numa percentagem de 85%. As maiores discrepâncias 
apresentam-se ao nível dos atrasos nas acções dos Projectos MIRA e CORUJA, e estão relacionadas no primeiro caso com 
dificuldades orçamentais conjugadas com o aumentos dos equipamentos a adquirir e no segundo ao atraso do financiamento 
atribuído pelo Instituto do Ambiente e essencial para as edições de materiais pedagógicos. O Projecto RIAL – estudo e 
caracterização da poluição no Rio de Alenquer - foi integralmente cumprido. Foram ainda efectivadas muitas outras acções não 
previstas no plano de actividades, e que resultam de solicitações da comunidade, ou da resposta ambiental a problemas 
detectados ou surgido no corrente ano. 
         O Site da associação continuou a ser muito visitado e a servir de pólo de contactos, divulgação e dinamização da 
actividade da Alambi. Neste sentido a direcção apostou claramente na manutenção da sua actualização e na utilização da 
Internet como meio preferencial de comunicação. Foi também conseguida uma presença assídua nos órgãos de comunicação 
social locais, regionais e também nacionais, que possibilitaram a divulgação de posições públicas da Alambi e potenciaram a 
sua intervenção junto da comunidade local. 
         A Alambi continua representada institucionalmente em órgãos como a Mesa da Assembleia Geral 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, Comissão Local de Acompanhamento do processo do Novo Aeroporto 
Internacional de Lisboa em Ota (os três últimos ainda sem tomar posse) e iniciou funções na Comissão Municipal de Turismo e 
na Comissão de Acompanhamento do Ordenamento e Florestação da Serra do Montejunto criada pela Câmara Municipal do 
Cadaval. 
         Foram aprofundados os contactos inter-associativos com outras ONGA da região Oeste e também o trabalho conjunto 
com ONGA nacionais – nomeadamente com a Quercus e o FAPAS. Ao nível local merece destaque os contactos e a 
cooperação com as Juntas de Freguesia do Carregado e de Triana, bem como com as organizações de comerciantes e 
agricultores do concelho de Alenquer e do vizinho concelho do Cadaval (ACICA, COOPQUER e APAS). 
 
          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, que registou uma 

média de 25 000 visitas por mês, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. 
• Divulgação das posições públicas da ALAMBI, incluindo entrevistas, em diversos 

órgãos de comunicação social nacional e regional. 
• Aluguer, e manutenção do Espaço para a sede da Associação e Centro de 

Informação Ambiental, situado na Travessa do Passal, no final da Rua Triana.  
• Instalação na sede de um pequeno laboratório de apoio aos projectos RIAL e Coruja 
• Entrevista sobre a associação para o directo sobre a Freguesia de Triana, produzido 

pela Rádio Voz de Alenquer (Novembro). 
• Palestra sobre a actividade e objectivos da associação como convidado do Rotary 

Club de Vila Franca de Xira. 

Educação 
Ambiental 

• Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada do 
Carregado (Janeiro e Maio). 

• Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada de 
Abrigada (Janeiro e Maio). 

• Sessão de Educação Ambiental na Escola Pré-primária de Paredes - Alenquer 
(Junho) 

• Participação com exposição na semana Eco-escola da Escola Básica Integrada do 
Carregado (Junho). 

• Cedência de material informativo e painéis sobre a Serra de Montejunto para 
exposição temática incluída num projecto de área-escola de turma do 9º ano, da 
Escola Básica Integrada de Abrigada (Maio). 

• Cedência de materiais pedagógicos a professores e educadores. 
• Participação em colóquio sobre a importância da água, organizado pelos escuteiros 

do Carregado (Março). 
• Organização de debate sobre o “Ambiente no Concelho de Alenquer”, integrado no 

Passeio Ambientalista da Freguesia de Triana (Novembro) 
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Conservação da 
Natureza 

• “Projecto Coruja” 
o Candidatura do projecto a apoio do Instituto do Ambiente. 
o Elaboração do folheto “Chave para identificação das presas da  Coruja-das-torres” 

(Janeiro). 
o Análise da dieta da Coruja-das-torres na Bemposta-Camarnal (Março). 
o Elaboração de exposição com 7 paineis de divulgação sobre os hábitos e a 

conservação da Coruja-das-torres. Apresentação da exposição na Feira da 
Ascensão (Maio) e na Escola Básica Integrada do Carregado (Junho). 

• Serra de Montejunto 
o Acompanhamento da situação da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, 

apelando a necessidade de protecção, ordenamento e criação dos órgãos de 
gestão. Comunicados sobre o assunto difundidos no aniversário da Paisagem 
Protegida (Julho) e após os incêndios (Setembro). 

o Participação na “Comissão de Acompanhamento do Ordenamento e Florestação da 
Serra do Montejunto” criada pela Câmara Municipal do Cadaval (Outubro) 

o Organização de Colóquio na Escola Básica Integrada do Carregado, destinado às 
turmas do 8º ano, sobre a protecção da “Fauna e Flora da Serra de Montejunto” 
(Junho). 

o Sementeira de Carvalhos e Sobreiros na vertente sul da Serra de Montejunto, em 
organização conjunta com o núcleo de Lisboa do FAPAS (Dezembro). 

o Organização de Colóquio na Escola Básica Integrada de Abrigada sobre Paisagem 
Protegida da Serra de Montejunto (Maio). 

o Participação em mesa redonda sobre os efeitos dos incêndios na Serra de 
Montejunto organizada pelo Jornal d’Alenquer (Outubro). 

• Participação como orador no colóquio sobre “Conservação da Natureza”, incluído na 
final das “Olimpíadas do Ambiente”, realizado no auditório do Parque Florestal de 
Monsanto (Maio). 

• Lançamento de campanha de sensibilização pela preservação do Canhão Cársico 
de Ota e contra a betonização do leito do rio (Abril). 

• Participação como orador no colóquio “Natureza em Perigo no Distrito de Lisboa”, 
organizado pelo núcleo de Lisboa do FAPAS, e realizado em Lisboa no dia Mundial 
do Ambiente (Junho). 

• Recolha e encaminhamento para o Parque Florestal de Monsanto de aves 
selvagens feridas – Coruja-das-torres (Junho) e Bufo-real (Dezembro) 

 

Ambiente Urbano, 
Resíduos e 

Poluição 

• Projecto RIAL 
o Aquisição de equipamento laboratorial e reagentes para análise da água. (Fevereiro) 
o Realização de amostragens e análises mensais em seis locais pré-determinados do 

troço do Rio de Alenquer compreendido entre Olhalvo e a sede do concelho, com 
avaliação quantitativa de 9 parâmetros ambientais (a partir do mês de Maio). 

o Organização e publicação dos resultados das análises no site da associação (a partir 
de Julho). 

o Realização de análises extra à água do rio, após verificação de morte de peixes e 
comparação com resultados anteriores (Setembro). 

• Projecto MIRA 
o Avaliação da situação do concelho relativa a cartas de ruído. 
o Análise de tipologia e custos do equipamento de medição acústica a adquirir para 

concretização do projecto. 
• Aterro Sanitário do Oeste 

o Reuniões com a Administração da Resioeste sobre a situação do Aterro Sanitário do 
Oeste (Maio e Outubro). 

o Reunião com a Comissão de Acompanhamento do Aterro Sanitário do Oeste, na 
junta de Freguesia do Vilar (Maio). 

o Participação em Seminário Organizado pela Resioeste, intitulado “Trabalhar com os 
3 R” e destinado Às ONGA da região. 

• Denuncia à Inspecção Geral do Ambiente e GNR da continuação da actividade de 
deposição ilegal de resíduos e aterro na Zona da Bemposta. Reportagem com a 
SIC-Jornal da Noite (Junho) e Jornal de Alenquer (Julho) no local dos aterros. 

• Denúncia pública da situação da descarga directa no rio dos esgotos de Santana da 
Carnota (Rabadana) e participação em directo realizado no local para o programa 
“RTP Regiões” (Agosto). 
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Representação, 
Movimento 

Associativo e  
Relações 

Institucionais 

• Participação como orador convidado no workshop  “Recolha de Informação 
Ambiental: a participação dos Cidadãos” organizado pelo projecto “Senses@watch” 
na FCTUNL (Novembro). 

• Participação nos órgãos sociais da Confederação Portuguesa das Associações de 
Defesa do Ambiente, assumindo até Abril  o lugar de vogal do Conselho Executivo e 
depois dessa data a Vice-presidência da Assembleia Geral. Reunião do Conselho 
Executivo da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente 
(uma por mês) 

• Reunião do CNADS (uma por mês) 
• Participação em reuniões e na Assembleia Geral da Ecoeste da nas Caldas da 

Rainha (Janeiro, Abril, Maio e Setembro). 
• Reunião conjunta na sede da Alambi, entre as direcções da Quercus e da nossa 

associação sobre a Lei das Pedreiras (Agosto) 
• Reuniões com o Rotary Club de Vila Franca, a solicitação desta instituição. 
• Reunião com a Junta de Freguesia do Carregado (Março) 
• Reunião com a Junta de Freguesia de Triana (Outubro) 
• Reuniões com o Conselho de Administração da Resioeste (Maio e Outubro) 
• Reunião com a Comissão de Acompanhamento do Aterro Sanitário do Oeste (Maio). 
• Reunião da “Comissão de Acompanhamento do Ordenamento e Florestação da 

Serra do Montejunto” criada pela Câmara Municipal do Cadaval (Outubro) 
• Participação no 4º Seminário de Ambiente da Região Oeste (Setembro) 
• Participação no 13º Encontro Nacional de Associações de Defesa do 

Ambiente (Lisboa-Novembro) 
• Reunião com o Presidente da Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional 

(Março) 
• Presença no Bombarral, no debate com o Ministro das Obras Públicas Transportes 

de Habitação, sobre a construção do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa em 
Ota (Julho) 

• Presença no colóquio organizado pelo PS em Alenquer sobre o Aeroporto de Ota, 
com a presença do Eng. João Cravinho (Junho). 

• Presença na apresentação da APAS-Floresta – Associação de Produtores 
Florestais, em Sobrena, Cadaval (Julho) 

• Presença na entrega do Prémio Nacional de Ambiente “Fernando Pereira” em 
Lisboa, onde foi atribuída uma “Menção Honrosa” ao presidente da Alambi (Julho). 

• Participação nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente organizadas em  
Lisboa pelo núcleo local do FAPAS (Junho). 

• Participação como convidada, numa sessão da Câmara Municipal sobre a Proposta 
de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto 
Internacional de Lisboa (Janeiro) 

• Participação na sessão de esclarecimento organizada pelo Instituto do Ambiente 
sobre o Estudo de Impacte Ambiental da A10 (Março) 

• Participação como orador em colóquio sobre o impacte da A10 nos solos agrícolas 
organizado pela COOPQUER (Maio). 

• Participação na sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alenquer sobre os 
Incêndios da Serra de Montejunto (Setembro). 

Desenvolvimento 
Sustentável 

• Participação do Presidente da Direcção e da Presidente da Assembleia Geral da 
Alambi, como membros do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

• Apoio à realização de trabalhos sobre o concelho de Alenquer por alunos do curso 
de Geografia da Faculdade de Letras de Lisboa (Maio e Dezembro). 

• Participação nas reuniões preparatórias e no 4º Seminário de Ambiente da Região 
Oeste (Setembro a Novembro) sob o tema “Água e Agenda 21 local”, organizado 
pela Ecoeste. 

• Participação em reuniões preparatórias e inscrição para intervenção no “II 
Congresso do Oeste” realizado sob o tema “O Ordenamento do Território como 
factor de Desenvolvimento Estratégico”. A intervenção da Alambi sobre os impactes 
da possível instalação do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa em Ota, não foi 
admitida pela organização do Congresso, situação que motivou um protesto da 
nossa associação (Novembro). 

• Colaboração com alunos finalistas de curso superior de turismo em trabalho sobre 
“Turismo Sustentável na Serra de Montejunto” (Fevereiro) 
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Impacte 
Ambiental e 

Ordenamento do 
Território 

• Estudo de Impacte Ambiental da A10 
o Análise e emissão de parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da A10 

(Fevereiro). 
o Organização de sessão pública de esclarecimento sobre o Impacte Ambiental da 

A10 e as posições da Alambi quanto às alternativas em análise, especialmente 
destinada a autarcas e comunicação social (Fevereiro). 

o Participação em reuniões da Junta e Assembleia de Freguesia do Carregado e 
emissão de esclarecimentos e pareceres sobre o Impacte Ambiental da A10 a 
solicitação destes órgãos autárquicos (Março). 

o Participação na sessão de esclarecimento organizada pelo Instituto do Ambiente 
sobre o Estudo de Impacte Ambiental da A10 (Março) 

o Esclarecimento a particulares proprietários de terrenos, sobre os traçados em estudo 
para a A10 e respectivos impactes (Março) 

o Participação  como orador em colóquio sobre o impacte da A10 nos solos agrícolas 
organizado pela COOPQUER (Maio). 

o Solicitação de esclarecimentos junto do Secretário de Estado do Ambiente sobre a 
emissão da Declaração de Impacte Ambiental da A10 e as opções de traçado 
aprovadas (Setembro) 

• Revisão do PDM de Alenquer 
o Acompanhamento “possível” da revisão com solicitação por escrito de informações, 

esclarecimentos e actas de reuniões junto da Câmara Municipal e Direcção Regional 
de Ambiente e Ordenamento do Território. 

• Participação como orador em palestra promovida pelo Rotary Club de Vila Franca 
de Xira sobre o impacte ambiental da construção do Novo Aeroporto Internacional 
de Lisboa em Ota (Abril). 

• Reunião com a Dr. Sandra Carvalho (ISCTE) do Grupo de Trabalho da EU  sobre 
Participação Pública, a pedido deste grupo e relacionado com o processo do Novo 
Aeroporto Internacional de Lisboa (Maio). 

• Entrevista a programa especial de informação da Rádio Ateneu de Vila Franca de 
Xira, sobre aos impactes da A10 e o Novo Aeroporto na Ota (Fevereiro). 

 
Posições Públicas • “Participação da Alambi no Congresso do Oeste – Esclarecimento” (14 de 

Novembro) 
• “Congresso do Oeste não admite comunicação da Alambi” (11 de Novembro) 
• “A Preservação do Canhão Cársico da Ota não se faz betonando o leito do Rio!” (28 

de Abril) 
• “Incêndios – O Crime não pode compensar!” (18 de Setembro) 
• “O Território indicado para o Novo Aeroporto Internacional de Lisboa também é 

Concelho de Alenquer!” (16 de Julho)  
• “Parecer da Alambi sobre o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao trecho 2, do 

sublanço Arruda-Carregado da A10” (15 de Março) 
• “O Congelamento da Ota” (1 de Junho) 
•  “Serra de Montejunto: Paisagem Protegida só no papel!” (22 de Julho) 
• “Aeroporto em Ota – o mito e a realidade” comunicação da Alambi ao 2º Congresso 

do Oeste não admitida pela organização (11 de Novembro) 
• “Peixes voltam a morrer no rio” (27 de Setembro) 
• “Alambi recolhe Bufo-real perto de Santana da Carnota” (9 de Dezembro) 
• “30 de Novembro: Sementeira de 40 000 Carvalhos e Sobreiros na Serra de 

Montejunto” comunicado conjunto Alambi/FAPAS (27 de Novembro) 
• “Dia Mundial do Ambiente: a Natureza ameaçada na região de Lisboa” comunicado 

conjunto Alambi/FAPAS/CACAV/GEC/Grupo Flamingo  (4 de Junho) 
• “Carta Aberta ao S. Exa Sr. Primeiro Ministro - Alteração da Tutela das Áreas 

Protegidas” comunicado conjunto com mais 105 associações (29 de Outubro) 
 


