Alambi

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

Relatório de Actividades
Setembro 1999/ Dezembro 2000
A associação debateu-se neste primeiro ano e meio de existência, com dificuldades económicas
que resultaram do atraso do financiamento do Ipamb destinado à instalação da associação e ao apoio a
acções no âmbito do plano de actividades.
Assim de Setembro 99 a Dezembro de 2000 a Alambi viveu exclusivamente da quotização e apoio
dos sócios. Este facto esteve na origem do fracasso na obtenção de uma sede, pois os preços de aluguer
de salas no concelho foram incomportáveis para o orçamento da associação. Pelos mesmos motivos,
também o projecto “Paul da Ota” sofreu alguns atrasos e não pode ser concluído no prazo previsto.
A Alambi teve ainda assim, um significativo número de acções concretizadas e um trabalho ao nível
do acompanhamento das questões ambientais do concelho, o que contribuiu para a sensibilização dos
munícipes e para a divulgação da associação.
Mencionam-se a seguir as acções concretizadas pela Alambi neste período de tempo:

DIVULGAÇÃO
•
•
•
•

Participação na Feira do Vinho e do Cavalo de Alenquer (Setembro)
Participação na Feira da Ascensão em Alenquer (Maio)
Elaboração e Distribuição aos associados do Boletim Informativo (Outubro/Maio)
Elaboração e manutenção da Página da ALAMBI na Internet (Junho)
http://planeta.clix.pt/alambi

•
•
•

Elaboração de Folheto desdobrável de apresentação da ALAMBI (Outubro)
Divulgação das posições públicas da ALAMBI em diversos órgãos de comunicação social
nacional e regional
Entrevista ao programa "Afinal de Contas" da Rádio Voz de Alenquer

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
•

•
•
•
•

Projecto "Paul da Ota"
No âmbito deste projecto foi já feito um primeiro levantamento fotográfico de habitats e flora do paul, visita ao local
com técnicos e especialistas universitários, elaboração da primeira parte do guião “Trilhos do Paul” – percurso de
descoberta da natureza no paul da Ota. O ritmo de trabalhos deste projecto sofreu um abrandamento e nalguns
casos encontra-se mesmo suspenso, devido ao atraso no pagamento das verbas atribuídas pelo Ipamb para a sua
consecução. O estudo da fauna e flora do paul, bem como a edição de painéis e brochuras de divulgação exigem
disponibilidade orçamental que não existe de momento.

Visita ao Estuário do Tejo (Janeiro)
Visita realizada com bom tempo e que teve a participação de um total de 28 pessoas, incluindo alguns escuteiros
do CNE de Alenquer.

Visita ao Paul da Ota (Fevereiro)
Esta visita teve a participação de vários elementos do núcleo de Lisboa da Quercus.

Visita à Serra de Montejunto (Março)
Visita que sofreu um adiamento devido ao mau tempo, e que viria a ter reflexo na adesão dos interessados. Dado a
opinião muito favorável dos participante ficou a promessa de se repetir em breve.

Visita “Geologia de Alenquer (Outubro)
Visita que incluía a Serra de Montejunto o Canhão e Olhos d’água da Ota, as Pedreiras de Alenquer e o Cabeço de
Meca. Teve a participação de alguns jornalistas e Geólogos de associações de Lisboa.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
•
•
•

Prémio Montejunto de Educação Ambiental
Divulgação nas escolas do concelho de um concurso para projectos de Educação Ambiental com a “Serra de
Montejunto” como tema.

Apoio a Projectos de Escolas
Foi prestado apoio a projectos realizados pela E.B.I. do Carregado, pelo Externato “Os Cartaxinhos” e pela escola
Pré-primária do Carregado.

Anteprojecto do "Centro de Educação Ambiental"
Elaboração do projecto para a instalação de um “Centro de Educação Ambiental” no concelho de Alenquer, com
divulgação a possíveis parceiros do projecto (C.M.de Alenquer, Programa LeaderOeste, Central Termoeléctrica do
Carregado)

•

Participação no Conselho Eco-Escolas da E.B.I. do Carregado

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E POLUIÇÃO
•
•
•
•

•

Colóquio/Debate sobre a Recolha e Tratamento de RSU no Concelho de Alenquer (Março)
Acompanhamento dos casos de poluição do Rio de Alenquer
Denúncia do funcionamento ilegal da "Fábrica do Chumbo" do Carregado
Acompanhamento do Processo do Aterro Sanitário do Oeste
Acompanhamento do Estudo de Impacte Ambiental do Aterro de Resíduos Industriais de Vila
Nova da Rainha.

IMPACTE AMBIENTAL E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
DEABATES COLÓQUIOS
• Organização de Debates sobre o Impacte Ambiental da Construção do Novo Aeroporto de
Lisboa na OTA (Alenquer 07/05/99 e Camarnal 08/05/99)
• Participação como convidada em Debates sobre o Impacte do Novo Aeroporto de Lisboa na
OTA (Rio Maior 20/06/00 e Alenquer 05/01/00)
ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL
Apreciação e participação nos seguintes Estudos de Impacte Ambiental
• Pedreiras de Alenquer
• Novo Aeroporto de Lisboa na Ota
• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa
• Linha de Alta Tensão Carregado-Santarém
• Nova Central Termoeléctrica do Carregado
• Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-Mafra
• Aterro Controlado de Resíduos Industriais Perigosos de Vila Nova da Rainha

MOVIMENTO ASSOCIATIVO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participação no 10º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente (12 a 14/11/99
-V.N. de Gaia)
Participação na Reunião Geral de ONGAs na Casa do Ambiente e do Cidadão (17/06/00)
Filiação na Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (21/09/99)
Inscrição no Registo Nacional de Organizações Não Governamentais de Ambiente (20/09/99)
Trabalho Conjunto com Associações do Oeste (Espeleo Clube de T. Vedras, PATO, OIKOS,
GEOTA etç.) (13/04/00 Crongresso do Oeste; 27-30/08/00 POOC)
Cooperação com o G.A.D.E.P.O. (Inicio em Março 2000)
Agência de Energia e Ambiente da Região Oeste (18/03/00)
Reunião com Associação de Agricultores do Distrito de Lisboa (13/04/00)
Reunião com a Câmara Municipal de Alenquer (18/10/99)
Reunião como Vereador do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Alenquer (08/06/00)
Reunião com a RESIOESTE (17/02/00)
Reunião na CCR-LVT sobre o PROTAML (22/11/99; 26/06/00)
Reunião com a nova equipa dirigente do IPAMB para apresentação e troca de opiniões
(Setembro - Lisboa - IPAMB)
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POSIÇÕES PÚBLICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Novo Aeroporto de Lisboa na Ota (07/05/99; 10/05/99; 21/07/99; 22/07/99; 25/11/99;)
Pedreiras de Alenquer (27/02/00)
Morte de Peixes no Rio de Alenquer (06/10/99; 25/05/00)
Anteprojecto do PROTAML (29/11/22)
POOC Alcobaça-Mafra (30/08/00)
Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (17/03/00)
Aterro Sanitário do Oeste (13/12/99)
Revisão do PDM de Alenquer (25/09/00)

REPRESENTAÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunião de Avaliação do Ante-projecto do PROTAML (Novembro - Lisboa - organização
CCRLVT)
10º Encontro Nacional das Associações de Defesa do Ambiente (Novembro - Gaia - CPADA)
Sessão de Apresentação da ADRO (Janeiro - Alenquer - ADRO)
Debate sobre a construção do Aeroporto na Ota (Fevereiro - Camarnal - CDU)
Conselho Eco-escolas (Fevereiro - Carregado - EBI)
Assembleia Geral da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente
(Março - Lisboa-CPADA)
Entrevista ao programa "Afinal de Contas" (Março - Alenquer - RVA)
Reunião de associações sobre o Aterro Sanitário do Oeste (Março - Cadaval - Mov. Próinformação)
Sessão de apresentação do estudo sobre a localização do Aterro Sanitário do Oeste (Março Alenquer - Resioeste)
Reunião com Resioeste (Março - Alenquer - Resioeste)
Apresentação do Gabinete de Apoio às ONGA no âmbito da Presidência Portuguesa da U.E.
(Março - Lisboa - CPADA)
Reunião de Associações do Oeste para preparação do Congresso do Oeste (Abril - T. Vedras
- ADRO)
Reunião com Associação de Agricultores do Distrito de Lisboa (Abril - Alenquer - AADL)
Visita a Exposição sobre a Salvaguarda do Património da Ota (Abril - Ota - GADEPO)
Entrevista sobre o aeroporto ao "Pulsar da Região" (Abril - Samora - Rádio Iris )
Reunião de Apresentação do Estudo de Impacte Ambiental da Linha de Alta Tensão
Carregado-Santarém (Abril-C.M.Alenquer-IPAMB)
Convenção sobre a Biodiversidade* (Maio - Quénia - ONU) *-em representação da CPADA
Atribuição do Prémio de Ambiente "Fernando Pereira" (Julho - Lisboa -CPADA)
Reunião de Apresentação às ONGA do Projecto do PROTAML (Julho - Lisboa - CCRLVT)
Reunião com a Administração da Central Termoeléctrica do Carregado (Outubro - Carregado CPPE)
Eleição como representante das ONGA para o Conselho Cinegético Municipal de Alenquer
(Novembro-CPADA)
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