No ano de 20034 a actividade da Alambi decorreu com a mesma dinâmica revelada no ano anterior. As acções a
desenvolver previstas no Plano de Actividades foram cumpridas numa percentagem de 80%. Os Projectos MIRA, CORUJA e
REPAVI encontram-se em plena execução, tendo já sido recebido o financiamento do Instituto do Ambiente e adquirido o
equipamento indispensável à sua concretização. O Projecto RIAL – estudo e caracterização da poluição no Rio de Alenquer foi concluído e elaborado o relatório de execução. Foram ainda efectivadas muitas outras acções não previstas no plano de
actividades, e que resultam de solicitações da comunidade, ou da resposta ambiental a problemas detectados ou surgido no
corrente ano.
O Site da associação continuou a ser muito visitado e a servir de pólo de contactos, divulgação e dinamização da
actividade da Alambi. Neste sentido a direcção apostou claramente na manutenção da sua actualização e na utilização da
Internet como meio preferencial de comunicação. Foi também conseguida uma presença assídua nos órgãos de
comunicação social locais, regionais e também nacionais, que possibilitaram a divulgação de posições públicas da Alambi e
potenciaram a sua intervenção junto da comunidade local.
A Alambi continua representada institucionalmente em órgãos como a Mesa da Assembleia Geral da Confederação
Portuguesa das Associação de Defesa do Ambiente, o CNADS, o Conselho Consultivo da Paisagem Protegida da Serra de
Montejunto, o Conselho Cinegético Municipal, na Comissão Municipal de Turismo, na Comissão de Acompanhamento do
Ordenamento e Florestação da Serra do Montejunto criada pela Câmara Municipal do Cadaval, Comissão Local de
Acompanhamento do processo do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa em Ota, na Comissão Mista de Coordenação da
elaboração do Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, na Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios do Concelho de Alenquer e na Comissão de Acompanhamento das Obras do Rio de Alenquer. As
cinco últimas comissões ainda não realizaram qualquer reunião.
Foram aprofundados os contactos inter-associativos com outras ONGA da região Oeste e também o trabalho conjunto
com ONGA nacionais – nomeadamente com a Quercus, o FAPAS, a ADAPA e o Grupo Flamingo. Ao nível local merece
destaque os contactos e a cooperação com as Juntas de Freguesia do Carregado e de Triana, bem como com as
organizações de comerciantes e agricultores do concelho de Alenquer e do vizinho concelho do Cadaval (ACICA,
COOPQUER e APAS).
Também o contacto e troca de informações com deputados e organizações locais de diversas forças políticas, merece um
especial destaque.
Mencionam-se a seguir as acções concretizadas pela Alambi neste período de tempo:
•
“Rio Grande da Pipa – uma barragem para quê?” comunicado conjunto Alambi-ADAPA (9
de Fevereiro de 2004)
•
“Ota – um aeroporto para quê?” comunicado conjunto Quercus- Alambi (12 de Março de
2004)
•
“Exploração de Pedreiras – Governo não aplica a legislação!” comunicado conjunto Alambi
– Quercus (14 de Janeiro de 2004)
•
Participação às Comissões da RAN, REN e GNR da ocupação ilegal dos terrenos da
Quinta do Barrão pela Câmara Municipal de Alenquer (Abril).
• “A instalação de uma Central de Betominoso na Serra de Atouguia” (30 de Novembro de
2004)
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Renovação do logótipo da Alambi.
Participação na Feira da Ascensão em Alenquer (Maio) com uma exposição de 8 painéis
com recortes de imprensa sobre a actividade da associação ao logo dos 5 anos da sua
existência.
Manutenção e actualização da Página da ALAMBI na Internet.
Divulgação das posições públicas da ALAMBI, incluindo entrevistas, em diversos órgãos de
comunicação social nacional e regional.
Aluguer, e manutenção do Espaço para a sede da Associação e Centro de Informação
Ambiental, situado na Travessa do Passal, no final da Rua Triana.
Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada do
Carregado (Fevereiro e Maio).
Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada de Abrigada
(Fevereiro e Maio).
Participação em debate sobre Consevação da Natureza na semana Eco-escola da Escola
Básica Integrada do Carregado (Junho).
Cedência de materiais pedagógicos a professores e educadores.
Organização de Colóquio sobre a Serra de Montejunto na Escola Básica Pero d’Alenquer
incluído na Área-Escola de uma turma do 8º ano (Janeiro).
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Aquisição de reagentes para análise da água.
Realização de amostragens e análises mensais em seis locais pré-determinados do troço do
Rio de Alenquer compreendido entre Olhalvo e a sede do concelho, com avaliação
quantitativa de 9 parâmetros ambientais.
Organização e publicação dos resultados das análises no site da associação.
Elaboração do Relatório final de execução do projecto.

Projecto MIRA
o
o
o
o

•

Acompanhamento da situação da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, apelando a
necessidade de protecção, ordenamento e criação dos órgãos de gestão.
Organização de Colóquio sobre a Serra de Montejunto na Escola Básica Pero d’Alenquer
incluído na Área-Escola de uma turma do 8º ano (Janeiro).
Participação na reunião Conselho Consultivo da Paisagem Protegida da Serra de
Montejunto(Julho).
Entrevista à jornalista Eunice Vieira sobre a instalação de Parques Eólicos na Serra de
Montejunto.
Designação de Representante para a Comissão Mista de Coordenação da
elaboração do Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto

Recolha e encaminhamento para o Parque Florestal de Monsanto de aves selvagens
feridas.
Organização de Visita guiada ao Canhão Cársico e Paul de Ota para membros do Grupo
Flamingo, uma ONGA do Seixal (Março)
Organização de Visita guiada ao Canhão Cársico para o grupo “Os Cem Pipas” da
Merceana (Março)
Participação no Conselho Cinegético Municipal de Alenquer.
Participação no Curso de Formação sobre Orquídeas organizado pelo Parque Natural da
Serra de Aire e Candeeiros (Abril).
Indicação de representante para a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios do Concelho de Alenquer (Dezembro).
o
o

•

Recolha e Análise de regurgitações de Coruja das Torres.
Impressão do folheto “Chave para identificação das presas da Coruja-das-torres”
(Dezembro).
Elaboração de brochura de divulgação sobre a vida e hábitos das corujas.
Análise da dieta da Coruja-das-torres na Bemposta-Camarnal e comparação com resultados
anteriores.
Apresentação da exposição sobre a Coruja-das-torres na Escola P3 do Carregado e Escola
Secundária Prof. Reynaldo dos Santos de Vila Franca de Xira (Dezembro).
Sessão de divulgação sobre a coruja e análise da sua dieta para as turmas do 4º ano das
escolas P3 da do Carregado e Escola do 1º Ciclo da Guizanderia.

Aquisição de sonómetro integrado de precisão (classe2).
Formação sobre normas para avaliação do ruído e legislação específica.
Determinação de pontos de recolha de dados sobre ruído ambiental.
Avaliações de ruído em empresas da região, após sua solicitação.

Denuncia à Inspecção Geral do Ambiente e GNR da continuação da actividade de
deposição ilegal de resíduos e aterro na Zona da Bemposta.
Acompanhamento da situação do Aterro Sanitário do Oeste.
Acompanhamento das obras do troço urbano do Rio de Alenquer, com participação na
sessão de informação promovida pela Câmara Municipal e indicação de representante para
a Comissão de Acompanhamento das Obras.
Participação nas reuniões da Comissão Municipal de Turismo (Janeiro, Fevereiro e
Outubro)
Reunião com a Direcção da empresa Águas de Alenquer (Maio).
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Projecto REPAVI
o
o
o
o
o

Aquisição de Sismógrafo.
Formação sobre monitorização de vibrações.
Instalação do sismógrafo em terrenos adjacentes às pedreiras da Carapinha.
Verificação da conformidade das vibrações registadas pelo sismógrafo.
Acompanhamento da execução dos planos de recuperação paisagística das pedreiras.

Acompanhamento da definição dos traçados para as linhas de Alta Velocidade (TGV) no
território do concelho de Alenquer, incluindo acessoria à empresa que elabora a avaliação
de impacte ambiental.
Acompanhamento do projecto de execução da A10 no troço Quinta da Granja – Carregado.
Esclarecimento a particulares proprietários de terrenos, sobre o traçados em execução para
a A10 e respectivos impactes (Dezembro).
Acompanhamento do projecto da Barragem do Rio Grande da Pipa e respectivo impacte
ambiental, em conjunto com a ADAPA – Associação de Defesa do Ambiente e Património
de Vila Franca de Xira.
Elaboração de um conjunto de “Fichas documentadas de uso indevido do solo” e
divulgação junto das autoridades e comunicação social.
Participação da infracção e reunião com a Comissão Regional da Reserva Agrícola, sobre
o aterro e a instalação pela Câmara Municipal de um parque de camiões em terrenos
classificados de RAN e REN , na quinta do Barrão (Abril).
Participação como orador no seminário “Public Acountability” na Faculdade de Economia
de Coimbra, abordando o impacte ambiental e a participação publica nas decisões sobre a
instalação do Novo Aeroporto de Lisboa na Ota (Fevereiro).
Participação do Presidente da Direcção e da Presidente da Assembleia Geral da Alambi,
como membros do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(mandato até Outubro).
Entrevista à jornalista Eunice Vieira sobre a instalação de Parques Eólicos na Serra de
Montejunto (Maio).
Entrevista à Rádio Voz de Alenquer sobre a instalação de uma central de betominoso na
Serra de Ota (Novembro).
Presença no Programa “Os Prós e os Contras” da RTP1 sobre Ambiente, onde foi
abordada a deposição incontrolada de resíduos em solos classificados do concelho
(Outubro).
Participação nos órgãos sociais da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa
do Ambiente, assumindo a Vice-presidência da Assembleia Geral.
Participação no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (mandato
até Outubro).
Reunião com a CDU de Alenquer a solicitação desta força política, para abordagem das
questões ambientais do concelho. (Novembro).
Reunião com a Direcção do “Grupo Flamingo” para organização da visita ao Canhão
Cársico de Ota (Fevereiro)
Participação no 14º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente (LisboaNovembro)
Reunião na sede e visita ao local previsto para o Aeroporto de Ota com os deputados
Pedro Moutinho e Duarte Pacheco do PSD (Maio).
Reunião na sede e visita ao local previsto para o Aeroporto de Ota com o deputado Bruno
Dias do PCP (Julho).
Reunião com o Secretário de Estado do Ambiente e o Presidente do Instituto do Ambiente
(Fevereiro).
Presença na entrega do Prémio Nacional de Ambiente “Fernando Pereira” em
Lisboa(Julho).
Participação na apresentação do programa de iniciativas sobre Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de S. Exª o Presidente da República, em Alcochete (Janeiro).
Participação nas 4ª Jornadas Agrícolas do concelho de Alenquer organizadas pela
COOPQUER (Novembro).
Reunião com a Direcção da empresa Águas de Alenquer (Maio).
Reunião com a direcção da AGROCAMPREST na Arruda do Vinhos, sobre a Barragem e
projecto hidroagrícola do Rio Grande da Pipa (Fevereiro).
Reunião com Junta de Freguesia de Ota sobre o projecto de instalação de uma Central de
Betominoso na Serra de Ota (Novembro).

