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Relatório de 

Actividades 

2007 

O ano de 2007 ficou marcado pela discussão em torno da localização da construção do Novo Aeroporto de Lisboa. Como 

sempre aconteceu a Alambi esteve na linha da frente dos debates e da informação sobre o tema. Visitas ao local, 

colóquios, entrevistas à comunicação social, reuniões com políticos e organizações de ambiente, comunicados, divulgações 

multimédia, participação em livro, foram algumas das formas de intervenção utilizadas. 

Ao nível da Conservação da Natureza salienta-se a participação nos trabalhos do Plano de Ordenamento da Serra de 

Montejunto, e os estudos de caracterização e divulgação do Canhão Cársico de Ota. 

Na escola a Alambi participou em colóquios e nos conselhos Eco-Escolas. Foram ainda cedidas diversas exposições sobre o 

património natural do concelho. 

A representação institucional foi intensa com participação em conselhos e comissões que funcionaram quase sempre em 

horário laboral. 

Todas as actividades foram integralmente realizadas em regime de voluntariado. 

Mencionam-se a seguir as acções concretizadas pela Alambi no ano de 2007: 

Posições Públicas  Apelo à Avaliação de Impacte Ambiental da nova Via de Cintura de Alenquer (24/11/2007)  

 Parecer sobre o EIA do TGV troço Alenquer-Pombal, lote C1. (02/10/2007) 

 Parecer sobre TGV Alenquer/Pombal (29/09/2007)  

 Serra de Montejunto: 8 anos depois é tempo de assumir responsabilidades  (22/07/2007) 

 Quercus e Alambi divulgam posição conjunta sobre o NAL  (03/06/2007) 

 Parecer sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (22/04/2007) 

 Ota – Finamente uma discussão pública (02/04/2007 

Instalação e 
Divulgação 

 Participação na Feira de Ascensão em Alenquer (Maio) 

 Divulgação através de actividades e posições públicas através de Newsletter. Foram 
emitidas 3 Newsletters desde Novembro. 

 Actualização semanal 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 

 Divulgação da problemática ambiental através de espaço semanal na Rádio Voz de 
Alenquer. 

 Entrevistas à imprensa regional e nacional 

 5 participações no programa Fórum “Alenquer em Debate” 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 23 Pêro 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” 

 Cedência de Sonómetro e Sismógrafo para trabalhos realizados pelas escolas, com 
demonstrações sobre normas de utilização. 

 Participação num debate sobre o filme “Uma Verdade Inconveniente” na EBI de Abrigada 
(Março) 

 Elaboração de folheto de sensibilização no Dia Mundial da Floresta distribuído na EB Pêro de 
Alenquer e pela Junta de Freguesia do Carregado. 

 Participação em colóquio na ES Damião de Goes sobre ambiente local e a acção da Alambi 
(Novembro) 

Associação para o Estudo 
e Defesa do Ambiente 

do Concelho de Alenquer 
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Conservação da 
Natureza 

 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 Participação nas reuniões (5) da Comissão Mista de Coordenação do Plano de 
Pormenor da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. 

o Emissão de parecer sobre os documentos de Caracterização e Diagnóstico do 
Plano de Pormenor no âmbito da Comissão Mista de Coordenação.  

o Participação em sementeira de Carvalhos e Sobreiros (organização FAPAS) 

 Canhão Cársico de Ota 

o Organização de visitas (Novembro e Dezembro) 

o Visita guiada para caminheiros na “Corrida do Mirante” (Junho) 

o Elaboração de relatório “Breve caracterização, diagnóstico e plano de acção para 
o Canhão Cársico de Ota” (Agosto) 

 Recolha e encaminhamento para o Parque Florestal de Monsanto de aves selvagens 
feridas. 

 Recolha de Bolotas e constituição pequeno viveiro de carvalhos. 

 Participação na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho 
de Alenquer, e no Conselho Cinegético Municipal.  

 Resposta a diversos contactos de Portugal e Brasil com questões sobre corujas. 

Ambiente Urbano, 
Resíduos e 

Poluição 

 Conclusão do relatório “Ruído Ambiental no Concelho de Alenquer”, trabalho do estágio 
de aluna do curso de Qualidade Ambiental do pólo de Caldas da Rainha da Universidade 
Católica, na Alambi.  

 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 

 Novo Aeroporto de Lisboa 

o Entrevistas e Acompanhamento de visitas com políticos e comunicação social, à 
zona prevista para implantação do NAL na Ota 
RTP – 16 Fevereiro; Lusa – 22 Março; Expresso – 27 Março; Sol – 27 Março; Luís Filipe Menezes – 4 
Abril; Focus – 11 Abril; Curso de Jornalismo da Esc. Sup. Comunic. Social – 25 Maio; CIS do ISCTE – 26 
Junho; Sol – 26 Junho; Público – 22 Novembro; 

o Participação em colóquios e debates sobre o NAL 
Sociedade de Geografia – 18 Abril; Assembleia da República – 11 Junho; Encontro de ONGA sobre a 
questão ambiental da Ota – 16 Junho; 

o Participação no livro “O Erro da Ota” (Maio) 

o Participação na Comissão Municipal de Acompanhamento do Aeroporto 
(Setembro) 

o Reuniões de trabalho com a Quercus (Maio e Junho) 

o Visita – com a Quercus - ao Campo de Tiro de Alcochete (Julho) 

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

 Verificação da conformidade das vibrações dos rebentamentos das pedreiras registadas 
pelo sismógrafo do projecto REPAVI. 

 Prestação de esclarecimentos aos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, Os Verdes 
e PCP, sobre a Barragem do Rio Grande da Pipa. (Junho e Novembro) 

 Acompanhamento da execução dos planos de recuperação paisagística das pedreiras. 

 Apreciação e emissão de parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental do troço da 
Ligação Ferroviária de Alta Velocidade (TGV) Alenquer-Pombal. (Outubro) 

 Reunião com equipa da A21L e participação no Fórum da Agenda 21 Local sobre Educação 
Cívica e Ambiental. (Junho) 

 Revisão do PDM 

o Participação nas Jornadas Temáticas sobre a Revisão do PDM (Julho) 

o Entrevista com a equipa coordenadora da Revisão do PDM (Setembro) 

Representação, 
Movimento 

Associativo e  
Relações 

Institucionais 

 Reunião com Vereador do Ambiente (3 Julho) 

 Reunião com Vereador da Agricultura e Actividades Cinegéticas (16 Novembro) 

 Reunião da Comissão Local de Acompanhamento do NAL (28 Setembro) 

 Reunião do Conselho Cinegético Municipal (1 Fevereiro) 

 Reunião da Comissão Mista de Coordenação do Plano de Ordenamento da Paisagem 
Protegida da Serra de Montejunto (3 Maio; 30 Maio; 29 Agosto; 19 Setembro; 12 
Dezembro) 

 Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (20 Abril; 27 
Dezembro) 

 Reunião na sede e visita ao local previsto para o Aeroporto de Ota com eleitos do PSD e 
Luís Filipe Menezes (4 Abril) 

 Co-Organização com a CPADA e Participação no Encontro de ONGA  realizado em 
Alenquer intitulado “As Questões Ambientais da Ota” (16 Junho). 

 Reuniões com a Quercus sobre o Aeroporto (27 Março; 19 Junho; 20 Julho) 

 Reunião com o Conselho Directivo da Confederação Portuguesa das Associações de 
Defesa do Ambiente sobre o NAL (14 Maio) 

 Participação na Assembleia Geral da CPADA (18 Junho) 

 Participação no 18º Encontro Nacional de Associações de Defesa do Ambiente (Lisboa-15 
Dezembro) 

 


