
 

 
 

 

Por forma a contribuir positivamente para a melhoria do ambiente e a sustentabilidade do desenvolvimento do concelho de Alenquer, a 
Alambi apresentou na reunião 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 mais de sete anos, verifica-se a 
actualidade da esmagadora maioria das propostas. Aqui ficam uma vez mais, agora revistas e acrescidas, como contributo da Alambi 

para os programas das candidaturas autárquicas que se apresentam em Alenquer. 

 
 

Quadro-síntese das propostas 

Medidas Diagnóstico / Propostas 

1 

Promover a 

Educação 

Ambiental 

 
A relação que estabelecermos com a natureza terá um impacto profundo no futuro das 

sociedades humanas. Educar para as boas práticas ambientais, constitui o factor fundamental 
para um desenvolvimento sustentável. 

 

 Promover a instalação de um Centro de Educação Ambiental, que funcione como núcleo de 
recursos formativos para o apoio a projectos escolares de Educação Ambiental; 

 Desenvolver uma estratégia municipal de educação ambiental; 

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

2 

Implementar a 

Agenda 21 Local 

 
Foi lançada em 2006. Dos 4 vectores inicialmente definidos, apenas 3 têm relatório da fase de 

diagnóstico. Destes, só 2 têm Plano de Acção e, apenas foram realizadas algumas acções 
simbólicas para um deles. Nunca foi elaborado um documento global. 

 

 Calendarizar um Plano de Acção Global; 

 Implementar as medidas previstas; 

 Criar um observatório para monitorizar a implementação do Plano. 

3 

Rever de forma 

participada o 

PDM 

O PDM (Plano Director Municipal), por definição, é o instrumento fundamental de 
ordenamento e planeamento do território e do desenvolvimento económico e 

sócio-cultural, por conseguinte, que estabelece as regras para utilização, 
ocupação e transformação do uso do solo em todo o território do concelho. 

 

 Promover um ordenamento do território mais sustentável; 

 Elaborar uma carta ecológica que constitua a garantia da preservação do património natural 
do concelho; 

 Conter a proliferação de urbanizações, na parte sul do concelho, que não acompanhe o 
crescimento populacional previsto para a região; 

 Criar uma Comissão de Acompanhamento que, de acordo com a Lei vigente, integre 
representantes de diversos sectores da sociedade civil e promova o debate e a reflexão 
sobre o PDM. 

 
Doze propostas ambientais 

para um concelho sustentável 
 



4 

Requalificar o 

eixo urbano 

Alenquer-

Carregado 

Continuam a proliferar urbanizações neste eixo, sem que seja certo de onde virá o público a 
que se destinam. À semelhança do Bairro das Fontaínhas adivinha-se a proliferação dos 

bairros fantasmas. 
 

 Regular o crescimento urbano de uma forma sustentável; 

 Ordenar os espaços industriais e criar barreiras tampão às zonas urbanas adjacentes;  

 Elaborar Planos de Pormenor após a concretização da revisão do PDM; 

 Criar um Parque Urbano de Lazer no Carregado; 

 Condicionar a circulação e estacionamento de transportes pesados dentro dos meios 
urbanos; 

 Melhorar os acessos pedonais entre Alenquer e os bairros adjacentes e, entre o Carregado e 
as zonas comerciais e industriais adjacentes.  

5 

Promover a 

mobilidade 

sustentável 

As opções políticas continuam a dar preferência ao automóvel particular. Abrem-se variantes, 
constroem-se rotundas, alargam-se vias e duplicam-se faixas, sempre a pensar na promoção 

do automóvel. A circulação, no entanto, não apresenta melhorias significativas. Outras 
modalidades de mobilidade não contam com a mesma prioridade nem auferem do mesmo 

orçamento. 
 

 Criar um sistema de transportes públicos urbanos no eixo Alenquer–Carregado; 

 Criar pistas cicláveis de acesso aos centros escolares, quer das zonas urbanas, quer das 
zonas rurais e promover a utilização de bicicletas entre os alunos;  

 Criar uma pista ciclável entre Alenquer e o Carregado, bem como entre estes dois centros 
urbanos e as zonas comerciais e industriais adjacentes; 

 Multiplicar a construção de acessos pedonais e promover a defesa dos peões; 

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

 

6 

Promover a 

implementação 

da utilização de 

energias 

renováveis e a 

eficiência 

energética 

Portugal é um dos países da UE com menor eficiência energética. O potencial da energia solar 
no nosso país é dos mais elevados da Europa, mas, apesar de nós termos o Sol, países como a 

Alemanha, Áustria, Noruega, Dinamarca ou Suécia, têm um número de painéis solares 
incomparavelmente superior. O Programa Água Quente Solar para Portugal estabelece como 
objectivo ter um milhão de metros quadrados de colectores solares térmicos até 2010. Esta 

meta só poderá ser atingida com a colaboração das autarquias. 
  

 Instalar painéis solares térmicos nas Piscinas Municipais (lembramos que em 2008 a Alambi 
apresentou um projecto com este objectivo);  

 Instalar painéis solares nos recintos desportivos, centros escolares, e outras instalações 
municipais onde haja utilização de águas quentes;  

 Proceder à requalificação térmica dos edifícios municipais, segundo o DL 78/2006; 

 Substituir a iluminação dos edifícios municipais por lâmpadas economizadoras; 

 Renovar a frota automóvel municipal com veículos híbridos e veículos eléctricos; 

 Implementar um sistema de recolha de óleos alimentares usados, para a produção de 
biodisel. 

7 

Controlar a 

actividade de 

extracção de 

inertes 

As pedreiras do concelho continuam a ser um mundo onde tudo é permitido. Estudos de 
Impacte Ambiental e de Recuperação Paisagística existem; e até existem verbas cativas que 

podem ser accionadas para iniciar a recuperação. O que não existe é a fiscalização nem o 
cumprimento do que foi estipulado nos estudos. 

 

 Fazer cumprir as medidas de recuperação paisagística preconizadas nos Estudos de Impacte 
Ambiental e nos Planos Ambientais de Recuperação Paisagística; 

 Implementar as fiscalizações periódicas previstas na Lei; 

 Instalar uma rede de monitorização da qualidade do ar na área envolvente às pedreiras do 
eixo Carapinha – Ota. 



8 

Valorizar o 

património 

natural do 

concelho 

 
O Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, que deveria ser 

elaborado até 2002, continua por concluir. A Paisagem Protegida continua sem um quadro de 
pessoal e sem orçamento. A Comissão de Acompanhamento não reúne. Outros valores 

ambientais do concelho devem ter um estatuto de protecção. 
 

 

 Concluir e implementar o Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra de 
Montejunto; 

 Classificar o Canhão Cársico e o 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. 
 

9 

Promover a 

Implementação 

de práticas 

agrícolas 

sustentáveis e 

ambientalmente 

correctas 

 
A utilização de agros químicos diminui, a prazo, a fertilidade dos solos. Por outro lado, estes 

produtos podem acarretar problemas à qualidade dos alimentos; à biologia dos solos e à 
biodiversidade. Em zonas declivosas, mobilizações inoportunas de solos podem causar graves 

problemas de erosão. 
 

 Elaborar uma Carta Agrícola do concelho e pôr fim às desanexações da RAN;  

 Aumentar a formação dos agricultores para a prevenção da erosão e para formas de 
agricultura alternativas, como a Agricultura Biológica; 

 Continuar a incentivar a aplicação de medidas agro-ambientais de Agricultura Integrada. 

10 
Controlar a 

poluição 
atmosférica 

 
A zona urbana Alenquer-Carregado, atravessada por eixos rodoviários de grande 
tráfego, é a mais castigada com a poluição proveniente dos escapes dos veículos, 

que põem em constante perigo a saúde dos seus habitantes. 

 

 Instalar estações de controlo da qualidade do ar no Carregado e em Cheganças, com 
divulgação dos resultados; 

 Nos núcleos urbanos atravessados por eixos viários é necessário controlar a poluição 
atmosférica. 
 

11 
Cumprir a 

legislação sobre 
o ruído 

 
 

Segundo a legislação em vigor, deveriam ser executados Planos Municipais de Redução de 
Ruído até Janeiro de 2009. Deve ser apresentado à Assembleia Municipal, de dois em dois 

anos, um relatório sobre o estado do ambiente acústico municipal. 
 

 

 Adaptar os mapas municipais do ruído à legislação em vigor; 

 Elaborar e implementar o Plano Municipal de Redução do Ruído; 

 Apresentar à Assembleia Municipal relatórios bianuais sobre o ambiente acústico municipal 
e torná-los públicos. 
 



 
APARTADO 63 2584-909 ALENQUER alambi@alambi.net Tel. 960382729      www.alambi.net – alambi@alambi.net 

 

A Alambi é uma Organização Não Governamental de Ambiente de âmbito local, inscrita no Registo Nacional de ONGA e na Confederação 

Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente 
 

12 
Melhor controlo 
da qualidade da 

água 

12-A - Porque a água é cada vez mais um bem estratégico, sobretudo porque as suas 

reservas são limitadas e porque a crescente utilização e a indesejável poluição são questões 
problemáticas, é premente a criação duma Carta da Água do Concelho de Alenquer. 

 

 

 Seguir na íntegra os 12 princípios básicos da Carta Europeia da Água proclamada pelo 
Conselho da Europa, em Maio de 1968. 
 

 Divulgar periódica e publicamente o resultado das análises às águas de superfície, às águas 
subterrâneas (furos, poços, nascentes e fontanários), e aos efluentes das ETAR. 

 

 Gerir a água enfrentando o desperdício através da poupança, da melhoria no seu uso 
eficiente e da sua REUTILIZAÇÃO; 

 

 

12-B - Como os cursos de água são dinamizadores da paisagem e corpos vivificais de grande 

riqueza e diversidade biológica, é indispensável protegê-los assegurando a sua 
sustentabilidade, conservando o património que nos seus cursos floresceu ao longo da 

história, e devolver às suas águas as funções e atributos mais essenciais. Para isso há que 
preservar a qualidade da água, modificando o menos possível os sistemas naturais, atenuando 

à partida a carga poluente e restringindo gradualmente as necessidades do seu tratamento. 
 

 

 Defender a necessidade de uma gestão sustentável das suas bacias hidrográficas; 

 Exigir o estabelecimento de caudais ecológicos mínimos com a periodicidade julgada por 
conveniente; 

 Exigir a depuração das suas águas e dos seus afluentes; 

 Fiscalizar empresas e particulares que lançam efluentes nos cursos de água; 

 Defender e sensibilização a concepção de um projecto de geração que vise o frequente 
desassoreamento do rio Alenquer, transformando-o numa zona aprazível para lazer e 
práticas lúdicas e desportivas. 

 Melhorar o aproveitamento hídrico do Rio Tejo; 
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