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

Relatório de Actividades 2008
O início do ano 2008 ficou marcado pela alteração da localização da construção do Novo Aeroporto de
Lisboa para o Campo de Tiro de Alcochete. A contestação à real necessidade, dimensão e localização desta
estrutura na Ota, foi desde 1999 assunto prioritário na intervenção da Alambi. Esta foi pois uma vitória da
participação cívica.
Ao nível do Ordenamento do Território foi um ano de enorme actividade com a elaboração do PROT-OVT,
da Revisão do PDM e de diversos Planos de Pormenor sujeitos a Avaliação Ambiental Estratégica. Em todos
a Alambi participou na discussão pública, emitindo pareceres fundamentados.
A Alambi acompanhou sempre de perto todos os Estudos de Impacte Ambiental da área do concelho de
Alenquer (Alta Velocidade e Pedreiras) emitindo pareceres fundamentados sobre os mesmos.
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 Gerais e de 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.
2008 foi também o ano do encerramento da sede da Alambi na vila de Alenquer, por dificuldades
financeiras em suportar a renda.
Todas as actividades foram integralmente realizadas em regime de voluntariado.

Mencionam-se a seguir algumas acções concretizadas pela Alambi no ano de 2008:

Divulgação, Participação e Sensibilização
Desocupação e encerramento da sede na Travessa do Passil (Setembro e Outubro).
Actualização 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 (até ao
mês de Março).
Participações no programa Fórum “Alenquer em Debate” da Rádio Voz de Alenquer.
Participação no colóquio do Forum EcoCartaxo dedicado a intervenção das organizações locais de
ambiente (12 Abril).
Reunião com o Vereador do Pelouro do Ambiente (Setembro)

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.
Reunião do Conselho Geral Transitório da EBI de Abrigada (29 Setembro).
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 material de análise de qualidade da água para projectos de alunos do 12º ano da Escola
Secundária Damião de Goes (Maio)
Ambiente Urbano, Energia, Resíduos
Proposta fundamentada de Instalação de Energia Solar Térmica No Complexo de Piscinas Municipais
de Alenquer (17 Outubro)
Participação na Comissão de Acompanhamento do Aterro Sanitário do Oeste
Participação na Comissão de Acompanhamento do Aterro de Resíduos Industriais da CME em Ota
(Novembro)
Avaliação e discussão pública dos índices de recolha selectiva do Concelho

Impacte Ambiental e Ordenamento do Território
Parecer sobre o EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira de Santa – Bugarréus (25 Outubro).
Participação na sessão pública de esclarecimento do EIA da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade
entre Lisboa e Porto, Lote C1 - Ligação D-C1 (20 Dezembro) .
Parecer conjunto Alambi/Quercus sobre o EIA Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e
Porto, Lote C1 - Ligação D-C1 (30 Dezembro).
Participação na discussão pública da proposta de PROT-OVT (5 Maio).
Parecer sobre o Relatório de Factores Críticos para a Decisão da Avaliação Ambiental Estratégica do
Plano Director Municipal do Concelho de Alenquer (5 Novembro).
Informação aos Grupos Parlamentares sobre a Barragem do Rio Grande da Pipa (Janeiro)

Conservação da Natureza
Participação em reunião da Comissão Mista de Coordenação do Plano de Pormenor da Paisagem
Protegida da Serra de Montejunto (24 Julho).
Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (3 Dezembro).
Participação na “Geologia no Verão” no Canhão Cársico de Ota
Apoio na preparação da sementeira de Carvalhos na Serra de Montejunto organizada pelos FAPAS
(Dezembro)
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