Associação para o Estudo
e Defesa do Ambiente do
Concelho de Alenquer

Relatório de Actividades de 2013
No ano de 2013 foi manteve-se a desaceleração da actividade económica que já se verificava
antes e, em consequência disso, de redução de actividades agressivas para o ambiente bem como
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, que abriram caminho ao aumento da capacidade de laboração das celuloses..
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 Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida, já em fase de conclusão,
desapareceu por imperativos legislativos, pelo que caducou. A PP de Montejunto ficou assim sem
Plano de Ordenamento
De salientar que em 2013 a Alambi voltou a ter colaboração com a Escola Secundária de Damião e
voltar a dar estágio profissional a uma aluna do curso de animação sociocultural.
Em 2013 a Alambi continuou atenta à problemática da formação do preço da água de consumo e
reuniu e estudou documentação das entidades intervenientes no processo.
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 2013:

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 na Feira de Ascensão.

Educação Ambiental
Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada do Carregado.
Reuniões do Conselho Geral da EBI de Abrigada.
Cedência de materiais pedagógicos a escolas e a professores e educadores.
Orientação do estágio profissional a uma aluna da Escola Secundária de Alenquer.
Ação de educação ambiental sobre a floresta com os alunos do 1.º ciclo da escola do 1.º ciclo de
Cabanas de Torres.

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.
Elaboração de parecer sobre a legalização de Posto de Combustível na Couraça.
Tomada de posição sobre a deposição continuada de resíduos de construção e demolição em
zonas agrícolas e florestais.

Impacte Ambiental e Ordenamento do Território
Recolha de documentos sobre o processo de formação do preço da água em Alenquer e concelhos
limítrofes.

Conservação da Natureza
Representação na Comissão Mista de Coordenação do Plano de Pormenor da Paisagem
Protegida da Serra de Montejunto.
Representação no Conselho Municipal de Caça.
Apoio na preparação da sementeira de Carvalhos na Serra de Montejunto organizada pelos
FAPAS.
P’la Direcção da Alambi
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