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Relatório de Actividades 2012
O ano de 2012 foi marcado por uma notável desaceleração da actividade económica e, em
consequência disso, de redução de agressões ao ambiente e de apresentação de projectos que
ferem o ordenamento do território. Há que assinalar no entanto um conjunto de alterações
legislativas que desarticulam práticas estabelecidas de protecção da natureza e de ordenamento
territorial, de que salientamos a alteração da legislação relação a plantação e replantação florestal.
Estas alterações abrem caminho a que de futuro, quando houver um relançamento da economia, o
ambiente venha a pagar um elevado preço, como geralmente acontece nos países dependentes e
em países detentores de recursos naturais.
Com o abrandamento da actividade económica baixou a pressão sobre a Paisagem Protegida da
Serra de Montejunto. O projecto do Parque Eólico apresentado em 2011, ficou na gaveta, e as
urbanizações turísticas previstas para as quintas circundantes, ficaram ao abandono, como
aconteceu com a Quinta de Abrigada, ou na gaveta, no caso das restantes. Todavia, o Plano de
Ordenamento da Paisagem Protegida, apesar de concluído, ainda não foi publicado, ficando a
aguardar porventura condições para que os empreendimentos previstos para a Serra tenham
condições para avançar, sem condicionantes, para, então sim, ser finalmente aprovado.
Em 2012 a Alambi elaborou um extenso e exaustivo estudo sobre o tarifário da água no concelho
de Alenquer e nos concelhos limítrofes, tendo concluído que Alenquer é um dos concelhos da
região em que a água tem um preço mais elevado – o que não tem fundamento, tendo em conta a
abundância de água que existe em Alenquer. Concluiu igualmente que concessionar este serviço,
é sinal de encarecimento do preço da água.
A representação institucional foi intensa com participação em conselhos e comissões que
funcionaram quase sempre em horário laboral.
De seguida mencionam-se algumas acções realizadas pela Alambi no ano de 2012:

Divulgação, Participação e Sensibilização
Renovação e actualização da página da ALAMBI na Internet no domínio www.alambi.net
(actualmente www.alambi.org)
Divulgação das posições públicas da ALAMBI em diversos órgãos de comunicação social nacional
e regional.

Participação no Encontro Nacional das Associações de Defesa do Ambiente.
Participação em encontros da Associação Protejo.
Participação em ação de protesto contra a instalação de parque eólico no Cercal.

Educação Ambiental
Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada do Carregado.
Reuniões do Conselho Geral da EBI de Abrigada.
Reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alenquer.
Cedência de materiais pedagógicos a escolas e a professores e educadores.

Ambiente Urbano, Energia, Resíduos
Participação na Comissão de Acompanhamento do Aterro de Resíduos Industriais da CME em Ota
Avaliação e discussão pública dos índices de recolha selectiva do Concelho e da Resioeste.

Impacte Ambiental e Ordenamento do Território
Elaboração de estudo sobre preço da água em Alenquer e concelhos limítrofes.
Elaboração de estudo sobre Alteração ao regime de licenciamento de acções de arborização e
rearborização

Parecer conjunto com outras associações sobre Projeto de Construção de Parque Eólico do
Cercal.

Conservação da Natureza
Participação em reuniões da Comissão Mista de Coordenação do Plano de Pormenor da Paisagem
Protegida da Serra de Montejunto .
Apoio na preparação da sementeira de Carvalhos na Serra de Montejunto organizada pelos
FAPAS.
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