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Relatório de 

Actividades 

2005 

No ano de 2005 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 90%. Em termos de projectos, a relevância vai 
para a  conclusão dos relatórios dos projectos REPAVI e MIRA, através dos quais a Alambi tem realizado a monitorização 
dos rebentamentos nas pedreiras e o ruído ambiente em determinadas zonas do meio urbano do concelho. 
O uso da internet permitiu assegurar uma presença mais assídua junto de determinado núcleo de sócios, bem como 
estabelecer contactos com determinados segmentos do público, no sentido de divulgar os temas em que a Alambi trabalha, 
bem como divulgar a problemática da defesa do ambiente. 
Em tempo de eleições autárquicas, a Alambi  tentou lançar mais uma vez a temática ambiental, no debate, preocupações e 
programas das diversas candidaturas municipais. Para tal, divulgamos mais uma vez as dez propostas para o 
desenvolvimento sustentável do concelho, as quais não tiveram anteriormente grande implementação. 
A Alambi continuou representada institucionalmente em órgãos como a Mesa da Assembleia Geral da Confederação 
Portuguesa das Associação de Defesa do Ambiente, o CNADS, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios do Concelho de Alenquer, o Conselho Cinegético Municipal, a Comissão Municipal de Turismo, a Comissão de 
Acompanhamento do Ordenamento e Florestação da Serra do Montejunto criada pela Câmara Municipal do Cadaval, o 
Conselho Consultivo da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, 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, e na Comissão de Acompanhamento das Obras do Rio de 
Alenquer. Os seis órgãos citados no final não  realizaram qualquer reunião em 2005. 
Foram aprofundados contactos inter-associativos com o Núcleo de Lisboa da Quercus, sobretudo no que respeita às 
questões relacionadas com o Novo Aeroporto de Lisboa. A cooperação com Universidades e Instituições de Ensino Superior 
foi dinamizada, através de contactos e apoios mútuos na realizações de estudos na área da ecologia e da avaliação de 
impacte ambiental, mas também no apoio ao desenvolvimento de trabalhos de alunos na área do ambiente. Ao nível 
salientam-se os contactos e a cooperação com as Juntas de Freguesia do Carregado e de Triana. Também o contacto e 
troca de informações com deputados da Assembleia da República e organizações locais de diversas forças políticas, merece 
um especial destaque. 
 
          Mencionam-se a seguir as acções concretizadas pela Alambi neste período de tempo: 

Posições Públicas • “10 medidas para o desenvolvimento sustentável do Concelho de Alenquer” (5 de Julho) 
• Relatório Sobre Análises às ETAR’s (26 de Junho) 
• Dia Europeu Sem Carros (22 de Setembro) 
• Relatório “Alenquer na Cauda da Reciclagem” (8 de Novembro) 

Instalação e 
Divulgação 

• Participação na Feira da Ascensão em Alenquer (Maio) 
• Elaboração de mail list e estabelecimento de contactos mais frequentes com associados e 

outros segmentos do público interessado 
• Actualização do domínio www.alambi.net com alojamento e actualização da Página da 

ALAMBI na Internet 
• Divulgação das posições públicas da ALAMBI em diversos órgãos de comunicação social 

nacional e regional 
• Entrevistas à imprensa regional e nacional 

Educação 
Ambiental • 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 nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica 23 Pêro de Alenquer 

(Fevereiro e Maio). 
• Cedência de materiais pedagógicos a professores e educadores. 
• Sessões “À Descoberta das Flores” na Escola P3 do Carregado e da Guizanderia (Maio) 
• Visita ao Cabeço de Meca, Canhão Cársico da Ota e Serra de Montejunto ( 19 de Julho), 

com professores da EBI Carregado 
 

Associação para o Estudo 
e Defesa do Ambiente 
do Concelho de Alenquer 
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Conservação da 
Natureza 

• “Projecto Coruja” 
o Recolha e Análise de regurgitações de Coruja das Torres. 
o Análise da dieta da Coruja-das-torres na Bemposta-Camarnal e comparação com resultados 

anteriores. 
o Elaboração de Chave de Classificação Interactiva para as espécies encontradas na dieta da 

coruja. 
o Apoio a alunos do curso de Biologia da Faculdade de Ciências de Lisboa para a realização 

de trabalhos sobre a coruja das torres. 
o Apresentação da exposição sobre a Coruja-das-torres na Escola P3 do Carregado (Janeiro) 

e Escola EBI do Carregado (Dezembro). 
o Intercâmbio científico com instituições brasileiras e africanas, e também com universidades 

de Portugal Continental (Lisboa e Évora). 
o Recolha e encaminhamento de aves em risco. 
o Sensibilização e acompanhamento de situações de conflito com a presença humana ou 

degradação de habitats. 
• Serra de Montejunto 

o Acompanhamento da situação da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, apelando a 
necessidade de protecção, ordenamento e funcionamento dos órgãos de gestão.  

o Apoio à realização de trabalhos sobre a Serra do Montejunto, por parte de alunos da 
disciplina de “Ambiente e Conservação” do curso de Biologia Ambiental da Faculdade de 
Ciência de Lisboa. 

• Exposição “Alenquer ao Natural” 
o Cedência da Exposição à Cidadela Arco Íris 
o Cedência da Exposição à EB 1.2.3 de  Abrigada 
o Renovação da exposição “Alenquer ao Natural” com impressão de novos painéis 

• Visita ao Cabeço de Meca, Canhão Cársico da Ota e Serra de Montejunto( 19 de Julho), 
com professores da EBI Carregado. A visita visava promover a preservação dos valores 
naturais e culturais da região. 

• Visita ao Canhão Cársico da Ota com público interessado. 
• 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 na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho 

de Alenquer. 
• Visita ao Canhão Cársico de Ota com um grupo de monitores de Educação Ambiental 

(Outubro) 

Ambiente Urbano, 
Resíduos e 

Poluição 

• Projecto RIAL 
o Aquisição de reagentes para análise da água. 
o 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. 

• Projecto MIRA 
o Aquisição de sonómetro integrado de precisão (classe2). 
o Formação sobre normas para avaliação do ruído e legislação específica. 
o Determinação de pontos de recolha de dados sobre ruído ambiental. 
o Avaliações de ruído em locais do eixo Ota-Alenquer-Carregado. 
o Organização e publicação dos resultados das análises no site da associação. 
o Elaboração do Relatório final de execução do projecto. 

• Análise dos efluentes à saída das Etares de Aldeiagavinha, Espiçandeira, Atouguia, 
Cabanas de Chão, e Alenquer em 26 de Junho). 

• Participação ao CEPNA de descargas efectuadas na ribeira de Aldeiagavinha. 
• Acompanhamento dos casos de poluição do Rio de Alenquer com várias participações ao 

Serviço de Protecção da Natureza da GNR (SEPNA). 
• Elaboração de trabalho sobre os níveis de recolha selectiva no concelho de Alenquer. 
• Disponibilização junto da Juntas de Freguesia para colaborar na implementação da recolha 

selectiva. 
• Acompanhamento da situação do Aterro Sanitário do Oeste. 
• Acompanhamento das obras do troço urbano do Rio de Alenquer. 
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Impacte 
Ambiental, 

Ordenamento do 
Território e 

Desenvolvimento 
Sustentável 

• Envio de Cartas à Direcção Regional de Economia de LVT, CCDR LVT, IGA, Câmara 
Municipal e Junta de Freguesia de Meca, sobre a recuperação paisagística do Cabeço de 
Meca. 

• Projecto REPAVI 
o Verificação da conformidade das vibrações registadas pelo sismógrafo. 
o Relocalização do sismógrafo 
o Organização e publicação dos resultados das análises no site da associação. 
o Elaboração do Relatório final de execução do projecto. 

• 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. 
• Entrevista à jornalista Eunice Vieira sobre a instalação de Parques Eólicos na Serra de 

Montejunto (Maio). 
• 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). 

• Visita ao local do previsto para a construção do Novo Aeroporto de Lisboa com jornalista do 
“Expresso” (Julho) 

• Reunião e visita guiada, com jornalista de "O Independente" sobre o aeroporto e os 
impactes no território (Setembro). 

• Encontro com jornalista do "Portugal Diário" sobre o Aeroporto em Ota, com visita ao local 
(Setembro).  

• Gravação de reportagem sobre o Aeroporto em Ota e a actividade da Alambi, para o 
programa RADAR da RTPN (Outubro) 

• Participação no evento do NAER para apresentação do projecto do Novo Aeroporto de 
Lisboa, na Gare Marítima de Alcantra (Novembro). 

Representação, 
Movimento 

Associativo e  
Relações 

Institucionais 

• Reunião com Junta de Freguesia de Triana 
• Reunião com Junta de Freguesia do Carregado 
• Nomeação do Presidente da Assembleia Geral da Alambi, como membro do Conselho 

Económico e Social  
• Participação nos órgãos sociais da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa 

do Ambiente, assumindo a Vice-presidência da Assembleia Geral. 
• Reunião com o Presidente do Núcleo de Lisboa da Quercus (Abril)  
• Participação na  Reunião da Assembleia do Cadaval sobre transgénicos (Junho). 
• Reunião na sede e visita ao local previsto para o Aeroporto de Ota com o deputado Bruno 

Dias do PCP (Julho). 
• Presença na entrega do Prémio Nacional de Ambiente “Fernando Pereira” em Lisboa 

(Julho).  
• Reunião com Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Alenquer (18 Julho). 
• Participação no 2º Encontro de ONGA da Região Oeste no Montejunto (Setembro).  
• Reunião com candidatura da Coligação “Pela Nossa Terra” à Câmara de Alenquer 

(Setembro) 
• Reunião com a Direcção da empresa de transportes públicos “Boa Viagem” (Outubro). 
• Reunião com a CDU de Alenquer a solicitação desta força política, para abordagem das 

questões ambientais do concelho. (Novembro). 
• Participação no 15º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente (Lisboa-

Dezembro) 
• Entrevista ao Rádio Clube Português sobre o Aeroporto em Ota (Dezembro). 
• Entrevista ao jornal  “O Independente” sobre o Aeroporto em Ota (Dezembro).  
• Reunião na sede e visita ao local previsto para o Aeroporto de Ota com o Deputado Luis 

Rodrigues (PSD) (Dezembro). 

 


