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Dez propostas ambientais 
para um concelho 
sustentável 

 
Por forma a contribuir positivamente para a melhoria do ambiente e a sustentabilidade do desenvolvimento 
do concelho de Alenquer, a Alambi apresentou na sessão de câmara realizada em 28 de Fevereiro de 2002 
um conjunto de 10 medidas dentro das competências da autarquia, concretizadas através de compromissos 
e prazos de implementação. Infelizmente, e passados 3 anos e meio, verifica-se a actualidade da 
esmagadora maioria das propostas. Aqui ficam uma vez mais, como contributo da Alambi para os 
programas das candidaturas autárquicas que se apresentam em Alenquer. 
 

Quadro-síntese das propostas 
 

Medidas Compromissos 

Lançar a Agenda 

XXI Local. 

• Elaboração de um diagnóstico e plano de ambiente para o concelho. 

• Criação de mecanismos de participação dos munícipes nas questões 
ambientais, nomeadamente através da constituição de um Conselho 
Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Rever de forma 

participada o PDM. 

• Garantia da preservação ambiental e do património natural no 
ordenamento do território através da elaboração de uma carta ecológica. 

• Respeito pelas orientações do PROT-AML para o território do concelho 
de Alenquer. 

• Contenção do crescimento populacional na zona sul do concelho. 

• Criação de uma comissão de acompanhamento da revisão que, de 
acordo com a lei vigente, integre representantes dos diversos sectores da 
sociedade civil e promova o debate e reflexão sobre o PDM de Alenquer. 

Requalificação 

urbana do eixo 

Alenquer-

Carregado. 

• Controlo do crescimento urbano e industrial, negociando um redução da 
volumetria da Urbanização do Brandão. 

• Elaboração de Planos de Pormenor. 

• Melhoria da gestão e manutenção de espaços verdes com criação de um 
Parque Urbano de Lazer no Carregado. 

• Instalação de Equipamentos de Desporto, Cultura e Lazer na vila do 
Carregado. 

• Melhorar a segurança urbana. 

Controlar a 

actividade de 

extracção de 

inertes. 

• Negociar o cumprimento de planos de minorização e impacte e 
recuperação paisagística, em explorações sem estudo de impacte 
ambiental. 

• Controlar o cumprimento das medidas preconizadas nos estudos de 
impacte ambiental das explorações mais recentes. 

• Instalar uma rede de controlo da intensidade dos disparos e da qualidade 
do ar na área envolvente às pedreiras do eixo Carapinha-Ota. 

Promover a 

utilização de 

transportes 

públicos. 

• Desenvolver plano de transportes que promova a utilização da ferrovia 
como meio preferencial para  a ligação a Lisboa. 

• Criação de um sistema de transportes públicos  urbanos  no eixo 
Alenquer-Carregado, que articule a ligação a V.F.Xira e Lisboa. 

• Instalação de uma via ciclável entre o Carregado e a Estação da C.P. 
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Valorizar o 

património natural 

e cultural do 

concelho. 

• Participar de forma activa na gestão da Paisagem Protegida do 
Montejunto, promovendo a salvaguarda dos valores naturais e ecológicos 
na base da sua classificação. 

• Elaborar  o Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida, que 
legalmente deveria estar concluído em Junho de 2002 . 

• Classificar o Canhão Cársico e Paul de Ota como núcleos essenciais 
para a conservação da natureza. 

• Promover a reabilitação do Cabeço de Meca como centro pedagógico 
sobre a actividade vulcânica. 

• Incentivar o eco- turismo sustentável. 

Promover a 

Educação 

Ambiental. 

• Promover a instalação de um Centro de Educação Ambiental, que 
funcione como, polo de recurso materiais e formativos para o apoio a 
projectos escolares de Educação Ambiental. 

• Desenvolver uma Estratégia Municipal de Educação Ambiental. 

• Dinamizar campanha de informação e sensibilização da população para a 
recolha selectiva. 

Apostar no 

desenvolvimento de 

práticas agrícolas 

sustentáveis e 

ambientalmente 

correctas. 

• Valorizar e classificar solos agrícolas do concelho através da elaboração 
de uma Carta Agrícola do Concelho de Alenquer. 

• Promover formas de agricultura tradicionais e alternativas como a 
Agricultura Biológica. 

• Incentivar o cooperativismo e a formação dos agricultores do concelho. 

• Incentivar a aplicação de medidas agro-ambientais para controlo da 
erosão dos solos e aplicação de adubos e pesticidas. 

Controlar a 

poluição 

atmosférica e das 

águas. 

• Realizar todas a análises regulamentares à água distribuída para 
consumo humano, com divulgação dos resultados. 

• Promover a instalação de estações de controlo da qualidade do ar no 
Carregado e Cheganças, com medição de valores de NOx, SOx; CO e 
Partículas, com disponibilização dos resultados. 

• Fiscalizar empresas e particulares que lançam efluentes no Rio de 
Alenquer. 

• Fiscalizar e aplicar legislação aos parques de sucatas do concelho. 

• Monitorizar, e divulgar resultados das análises aos efluentes das E.T.A.R. 
do concelho 

Cumprir a 

legislação sobre 

ruído. 

• Monitorizar e fiscalizar níveis de ruído ambiente, impondo um 
cumprimento da legislação nacional. 

• Fiscalizar horário da actividade de construção civil. 
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A Alambi é uma Organização Não Governamental de Ambiente de âmbito local,  
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