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No ano de 2006 a actividade da Alambi decorreu com a mesma dinâmica revelada no ano anterior. As acções a desenvolver
previstas no Plano de Actividades foram cumpridas na sua integridade, variando no entanto p aprofundamento de cada uma
consoante a pertinência da sua abordagem ou a disponibilidade existente para as levar por diante. No que refere aos
projectos REPAVI, MIRA e Coruja, a Alambi tem continuado a realizar os trabalhos propostos, nomeadamente a
monitorização dos rebentamentos nas pedreiras e o ruído ambiente em determinadas zonas do meio urbano do concelho,
bem como a desenvolver trabalho de investigação sobre as corujas.
O uso da internet permitiu assegurar uma presença 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. A disponibilização de um espaço semanal de 3 minutos na RVA possibilitou a
sensibilização de públicos mais vastos para um conjunto de temas de relevância ambiental, entre os quais a preservação do
solo agrícola contra a erosão, as práticas correctas do uso de pesticidas, a promoção da reciclagem, ou a divulgação da
problemática relacionada com a construção do Novo Aeroporto.
A Alambi continuou representada institucionalmente em órgãos como a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios do Concelho de Alenquer, o Conselho Cinegético Municipal, 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. Alguns destes órgãos no entanto não
realizaram reuniões em 2006.
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. Neste âmbito a Alambi recebeu uma estagiária finalista do curso de Gestão
Ambiental da Escola de Tecnologia e Gestão Industrial das Caldas da Rainha. Esta estagiária desenvolveu um estudo
premonorizado de caracterização do concelho em termos de ruído ambiente. Ao nível autárquico, 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

Instalação e
Divulgação

•
•
•
•

Dia Mundial da Floresta
Dia Europeu Sem Carros (22 de Setembro)
Relatório “Alenquer na Cauda da Reciclagem” (8 de Novembro)
Novo Aeroporto

•
•
•

Participação na Feira de Ascensão em Alenquer (Maio)
Divulgação através de mail list
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
Divulgação da problemática ambiental através de espaço semanal na Rádio Voz de
Alenquer
Entrevistas à imprensa regional e nacional
Participações no programa Fórum da Rádio Voz de Alenquer

•
•
•
•

Educação
Ambiental

•
•
•
•
•
•
•

Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada do
Carregado
Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica Integrada de Abrigada
Participação nas reuniões do Conselho Eco-escola da Escola Básica 23 Pêro de Alenquer
Visita aos Olhos de Água do Alviela com alunos do primeiro ciclo da freguesia de Triana
Cedência de materiais pedagógicos a escolas e a professores e educadores.
Elaboração de cartaz alusivo ao Dia Mundial da Floresta para a Junta de Freguesia do
Carregado
Visita ao Paul do Alvarinho e Paul da Ota com professores
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Conservação da
Natureza

•

“Projecto Coruja”
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Serra de Montejunto
o
o

o

•

•

•

Projecto MIRA
o
o
o
o

•
•
•
•

Impacte
Ambiental,
Ordenamento do
Território e
Desenvolvimento
Sustentável

•

•
•

•
•

Representação,
Movimento
Associativo e
Relações
Institucionais

•
•
•
•
•
•
•
•

Orientação de estágio de aluna do curso de Qualidade Ambiental do pólo de Caldas da
Rainha da Universidade Católica
Formação sobre normas para avaliação do ruído e legislação específica.
Determinação de pontos de recolha de dados sobre ruído ambiental.
Avaliações de ruído em locais do eixo Ota-Alenquer-Carregado.
Organização e publicação dos resultados das análises no site da associação.
Elaboração do Relatório final de execução do projecto.

o
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.
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.
Denúncia às entidades competentes de aterros ilegais em zona de RAN e REN.
Projecto REPAVI
o
o
o

•
•

Renovação da exposição “Alenquer ao Natural” com impressão de novos painéis.

Visita ao Canhão Cársico da Ota com público interessado.
Recolha e encaminhamento para o Parque Florestal de Monsanto de aves selvagens
feridas.
Participação na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho
de Alenquer, e no Conselho Cinegético Municipal.

o

Ambiente Urbano,
Resíduos e
Poluição

Acompanhamento da situação da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto, apelando a
necessidade de protecção, ordenamento e funcionamento dos órgãos de gestão.
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.
Apoio a visitas de Universidades da 3ª idade de Lisboa.

Exposição “Alenquer ao Natural”
o

•
•

Recolha e Análise de regurgitações de Coruja das Torres.
Análise da dieta da Coruja-das-torres na Bemposta-Camarnal e comparação com resultados
anteriores.
Elaboração de Chave de Classificação Interactiva para as espécies encontradas na dieta da
coruja.
Apoio a alunos do curso de Biologia da Faculdade de Ciências de Lisboa para a realização
de trabalhos sobre a coruja das torres.
Apresentação da exposição sobre a Coruja-das-torres na Escola P3 do Carregado (Janeiro)
e Escola EBI do Carregado (Dezembro).
Intercâmbio científico com instituições brasileiras e africanas, e também com universidades
de Portugal Continental (Lisboa e Évora).
Recolha e encaminhamento de aves em risco.
Sensibilização e acompanhamento de situações de conflito com a presença humana ou
degradação de habitats.

Verificação da conformidade das vibrações registadas pelo sismógrafo.
Relocalização do sismógrafo
Organização e publicação dos resultados das análises no site da associação.

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.
Reuniões com comunicação social, decisores políticos, e agentes económicos seguidas de
visitas ao local do previsto para a construção do Novo Aeroporto de Lisboa.
Participação em debate ser o Novo aeroporto de Lisboa , realizado no Auditório Damião de
Goês em Alenquer.
Participação no Fórum da Agenda 21 Local.
Reunião com Vereador do Ambiente (Fevereiro)
Reunião com Descaminho (Fevereiro)
Reunião com Vereador da Agricultura (Fevereiro)
Reunião da Comissão Local de Acompanhamento do NAL (Outubro)
Reunião na sede e visita ao local previsto para o Aeroporto de Ota com deputados do
Partido “Os Verdes”
Participação no 3º Encontro de ONGA da Região Oeste em Tornada (Setembro).
Participação no 17º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente (LisboaDezembro)
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