
 
 

QUE PARTICIPAÇÃO NA REVISÃO DO PDM ? 
 

 

Em comunicado divulgado pela ALAMBI em 25 de Setembro de 2000, a nossa 

associação receava que se estivesse a fazer uma revisão apressada do PDM sem que 

tivesse sido feito um diagnóstico participado e um planeamento ambiental prévio, 

situação que poria em causa a importância das questões ambientais na elaboração do 

novo PDM de Alenquer. Na mesma ocasião salientámos que deveriam ser essas 

questões a condicionar o Ordenamento do Território, e que de outra forma a revisão do 

PDM correria o risco de se transformar numa mera gestão de interesses. 

 

Mais tarde a ALAMBI alertou para o facto da necessidade de articulação do PDM 

com cartas de ruído, que diagnosticassem a situação actual e fizessem previsões de 

evolução considerando a implantação do aeroporto na Ota. Só desta forma a 

ocupação do solo poderia respeitar Directivas Comunitárias e o novo Regulamento 

Geral do Ruído. Estaria também a dar-se cumprimento a uma das recomendações da 

Comissão de Avaliação do Estudo Preliminar de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto 

de Lisboa, que refere claramente essa necessidade. 

 

Recentemente fomos confrontados com uma carta dirigida pelo Sr. Presidente da 

Câmara a todos os munícipes em que se solicitava a participação na revisão do PDM. 

Mas, perguntamos nós, que participação? Como se pode participar na revisão dum 

PDM de que se desconhecem os objectivos e as estratégias que estão na sua base? 

Como se pode ter uma opinião sobre um novo PDM cujas linhas de orientação 

nunca foram publicamente apresentadas? O sabemos nós sobre as definições do 

novo PDM relativamente ao Ambiente (RAN, REN, Exploração de Recursos), 

Urbanismo, Acessibilidades, Agricultura e Indústria, se nunca foram realizados debates 

sectoriais para informação e discussão pública dos temas? 

Desta forma a participação solicitada parece dizer respeito a questões pessoais 

relativamente ao nosso “quintal” ou ao nosso terreno. Parece assim confirmar-se o 

receio levantado pela ALAMBI em Setembro passado de que a revisão do PDM 

poderia transformar-se numa mera gestão de interesses. 
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