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

Relatório de Actividades de 2014
No ano de 2014 a PP Montejunto completou 15 anos. Montejunto tem uma importância
essencial para a conservação da vida selvagem na medida em que constitui ainda um habitat
natural de dimensão considerável entre quatro concelhos em que a ocupação do solo foi
profundamente artificializada pela agricultura, ou pelo cultivo de espécies florestais exóticas - que
lamentavelmente também ocupam uma parte considerável da Paisagem Protegida, e que a
empobrecem. Estivemos atentos e assinalamos a data com uma ida simbólica à Serra, em que
visitamos o CRAS da Tojeira; produzimos e divulgamos um pequeno vídeo no qual damos a
conhecer algumas espécies que habitam a Serra e alguns dos seus locais emblemáticos; e
divulgamos dois textos, um dos quais foi produzido para o efeito. Isto para além de termos
continuado a plantar carvalhos em Montejunto, actividade que temos mantido ininterruptamente em
parceria com o FAPAS desde o grande incêndio ocorrido em Setembro de 2003.
A floresta autóctone de Montejunto é pobre, quando comparada com outros locais do país
com estatuto de proteção, e, por isso, temos insistido na tentativa de melhorar este habitat com a
plantação de carvalhos. Ao longo destes anos de trabalho na Serra adquirimos experiência e em
2014 aumentamos substancialmente o viveiro, ainda em parceria com o FAPAS. Só em 2014,
foram semeadas 1000 novas árvores na sede da Alambi - para além daquelas que já tínhamos em
crescimento – a maioria das quais serão plantadas em Montejunto.
A Alambi tem vindo a realizar trabalho nos últimos anos acerca dos recursos aquíferos de Alenquer
a na defesa do direito natural do acesso a este recurso pelas populações, a um preço justo. Temos
desenvolvido um trabalho de investigação acerca da disponibilidade deste recurso, contratos,
preços e processos da sua formação, que nos tem permitido levar o tema ao conhecimento público.
Após a divulgação de um destes trabalhos, em 2014, fomos convidados pelo Sr. Presidente da
Câmara Municipal para uma reunião a fim de discutir o tema. Todos os membros da força
maioritária do Executivo Municipal são novos no mandata, apesar de o Presidente ter estado
quatro anos como assessor, e pareceu-nos não estarem ainda bem inteirados deste dossiê. A
Alambi conseguiu colocar o tema na agenda política do novo executivo; pareceu-nos ter havido
grande aceitação das nossas posições e, na verdade, temos recebido ocasionalmente ficheiros
com intervenções escritas do Sr. Presidente sobre o tema nas quais podemos rever a importância
do nosso trabalho.
Ainda em 2014 salientamos o estágio na Alambi de duas alunas dos cursos de serviço social da
Escola Secundária de Alenquer. Dar estágio a alunos é um trabalho muito exigente para uma
estrutura amadora como a nossa, que nos exige muita disponibilidade de tempo e gasto monetário.
Em anos anteriores tivemos estagiários que realizaram trabalho que compensou o esforço
realizado por nós, mas, as estagiárias de 2014 não revelaram grande capacidade de trabalho nem
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vocação ou interesse pela área do ambiente, pelo que, em solicitações futuras, teremos de
averiguar melhor o perfil de eventuais candidatos.

Divulgação, Participação e Sensibilização
Renovação e actualização da página da ALAMBI na Internet no domínio www.alambi.org
Divulgação das posições públicas da ALAMBI em diversos órgãos de comunicação social nacional
e regional.
Divulgação junto dos autarcas dois trabalhos da Alambi sobre águas de consumo e saneamento e
de um trabalho sobre os aquíferos de Alenquer e Ota.
Divulgação pública dos trabalhos da Alambi alusivos aos 15 anos da PP Montejunto (vídeo,
trabalho escrito invocativo, trabalho de investigação do Presidente da AG da Alambi e participação
no âmbito do Plano de Ordenamento da PP Montejunto em 2010)
Reunião com Presidente da Câmara a seu pedido, para esclarecimento sobre custos para os
consumidores da fatura da água, em que participaram também o assessor e o director de serviços.
A Alambi conseguiu colocar em agenda um problema que não sido ainda identificado pelos
autarcas.
Emissão de parecer sobre os contratos de fornecimento de água e de tratamento de efluentes
entre a CMA e a AdA e a AdO, e sobre a proposta legislativa de maior harmonização do preço da
fatura da água, entre os municípios, a pedido do Presidente da Assembleia Municipal.
Participação na Feira de Ascensão com trabalhos de divulgação sobre resíduos, hortas verticais e
viveiros de carvalhos. Distribuição de folhetos sobre separação de resíduos em colaboração com o
agrupamento de freguesias de Sto. Estevão e Triana.
Divulgação de temas de âmbito ambiental associados ao conselho de Alenquer (inserção do
Canhão Cársico de Ota nos goesítios mais importantes de Portugal, Ciência Viva, etc…)

Educação Ambiental
Participação no Conselho de Eco-Escola da Escola Básica Integrada do Carregado.
Cedência de materiais pedagógicos a escolas e a professores e educadores (sonómetro).
Orientação do estágio profissional a duas alunas da Escola Secundária de Alenquer.
Comemoração do Dia do Ambiente em colaboração com o Agrupamento de Freguesias de Sto.
Estevão e Triana e o Agrupamento de Escolas de Alenquer (1.º ciclo).

Ambiente Urbano, Energia, Resíduos
Participação na Comissão de Acompanhamento do Aterro de Resíduos Industriais da CME em Ota
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Tomada de posição sobre a deposição continuada de resíduos de construção e demolição em
zonas agrícolas e florestais.

Impacte Ambiental e Ordenamento do Território
Participação no âmbito da consulta do público, na avaliação ambiental do processo de ampliação
da Caetano Coating.
Recolha de informação sobre gestão de ETARIs.

Conservação da Natureza
Plantação de um viveiro de 1000 árvores na sede da Alambi, em parceria com o FAPAS e
manutenção do mesmo.
Comemoração dos 15 anos da PP Montejunto com visita ao local e adoção do tratamento de Águia
de Asa Redonda no CRAS Montejunto.
Divulgação e participação em actividade do MPI na Serra de Montejunto.
Co-organização com o FAPAS e preparação de sementeira de Carvalhos na Serra de Montejunto.
P’la Direcção da Alambi
Francisco Henriques
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