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

Relatório de Actividades 2010
O ano de 2010 foi marcado pela apresentação da versão preliminar do Plano de Ordenamento e
Gestão da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e por uma tentativa de fazer passar o
Programa de Acção Territorial da Zona Estratégica de Desenvolvimento de Alenquer – Azambuja
(PAT),
Se o primeiro acontecimento constitui um marco assinalável, 11 anos depois da criação da PP
Montejunto, o segundo constituiu um acto de subversão às regras do ordenamento do território e
um acto de subserviência à especulação imobiliária. A Alambi analisou atentamente toda a
documentação e emitiu parecer detalhado sobre estes dois assuntos.
E se os trabalhos que têm em vista a elaboração da versão final do POGPP Montejunto
prosseguem, já o PAT, felizmente, fruto do equilíbrio entre as forças políticas que se regista na
Câmara Municipal, parece ter sido definitivamente travado.
No âmbito da educação ambiental assinala-se que pela primeira vez a Alambi orientou o estágio
profissional de alunos da Escola Secundária de Alenquer.
Foram ainda cedidas diversas exposições sobre o património natural do concelho.
Todas as actividades foram integralmente realizadas em regime de voluntariado.
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 2010:

Divulgação, Participação e Sensibilização
Renovação e actualização da página da ALAMBI na Internet no domínio www.alambi.net.
Divulgação das posições públicas da ALAMBI em diversos órgãos de comunicação social nacional
e regional.
Participações no programa Fórum “Alenquer em Debate” da Rádio Voz de Alenquer.
Participação na Feira de Ascenção
Participação no Encontro Nacional das Associações de Defesa do Ambiente.
Participação em encontros da Associação Protejo.

Educação Ambiental
Orientação do estágio profissional de dois alunos da Escola Secundária de Alenquer.
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, incluindo as
exposições itinerantes “Alenquer ao Natural”, Orquídeas de Alenquer” e “Projecto Coruja”.

Ambiente Urbano, Energia, Resíduos
Participação na Comissão de Acompanhamento do Aterro Sanitário do Oeste
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
Posição sobre a segunda versão do Programa de Acção Territorial da Zona Estratégica de
Desenvolvimento de Alenquer – Azambuja (PAT).
Posição sobre o Plano de Ordenamento e Gestão da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto.
Posição sobre o EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira da Cova da Égua.

Conservação da Natureza
Participação em reuniões da Comissão Mista de Coordenação do Plano de Pormenor da Paisagem
Protegida da Serra de Montejunto
Participação no Limpar Portugal.
Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.
Participação na “Geologia no Verão” no Canhão Cársico de Ota.
Criação de um pequeno viveiro de carvalhos.
Apoio na preparação da sementeira de Carvalhos na Serra de Montejunto organizada pelos FAPAS
(Janeiro)
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