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1. O Sistema Natural em Alenquer 

1.1 Introdução 
 

A 4ª Sessão do Fórum de Participação realizou-se no dia 20 de Setembro de 2008 tendo sido 

integrada no passeio pedestre “Da Vila aos Montes de Alenquer”, iniciativa organizada pela 

Câmara Municipal de Alenquer. Contou com a presença de 50 participantes conhecedores do 

Concelho de Alenquer e assíduos da prática de exercício físico em comunhão com a natureza. 

O ponto de encontro teve lugar junto ao Pavilhão da Chemina onde o Dr. Paulo Marques, da 

Câmara Municipal de Alenquer, distribuiu aos participantes as orientações necessárias ao 

passeio como um mapa com o percurso e algumas informações relativas à distância e ao nível 

de dificuldade do mesmo. 
 

O Prof. Doutor João Farinha, coordenador da equipa da FCT/UNL, enquadrou o passeio 

pedestre no processo participativo da Agenda 21 de Alenquer referindo-o como uma 

oportunidade para reflexão dos principais desafios ao sistema natural de Alenquer. 

No 1º Fórum “Principais Desafios ao Desenvolvimento e Grandes Opções de Qualidade de Vida 

para 2020”, realizado no dia 25 de Outubro de 2006, foram seleccionados os vectores sobre os 

quais a A21L de Alenquer iria incidir. Os vectores mais votados pelos participantes foram: 

o Ordenamento do Território e Qualificação Urbana;  

o Ambiente e Recursos Naturais / Poluições; 

o Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação; 

o Educação Cívica e Ambiental de Todos. 

Este momento participativo é assim dedicado ao vector “Ambiente e Recursos Naturais / 

Poluições”.  

 

Figura 1– Imagens do início do passeio pedestre. 
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2. Oportunidades e Desafios do Sistema Natural em Alenquer 

2.1 Uma Caminhada de Reflexão sobre o Sistema Natural 

Após as orientações iniciais os participantes iniciaram o percurso de 20 km desde a Vila de 

Alenquer à localidade da Merceana, passando pelas Quintas de Pancas, de S. Bartolomeu, D. 

Carlos, da Puticaria, da Cortezia e de Chocapalhas (Figura 2).  

Figura 2– Trajecto do passeio pedestre “Da Vila aos Montes de Alenquer”. 

É do conhecimento comum que muitos dos problemas ambientais têm origem no 

comportamento humano, estando por vezes no Homem a possibilidade de reverter essa 

situação e resolver os problemas para conseguirmos um sistema natural mais saudável e em 

equilíbrio. Neste sentido foi solicitado aos participantes que durante o percurso reflectissem 

sobre as três questões seguintes: 

1. O que eu mais gostava que a Câmara Municipal fizesse para proteger e valorizar o sistema natural 

existente no concelho? 

2. O que o meu Bairro ou Povoação mais precisa para ser mais amigo da natureza? 

3. O que EU pessoalmente poderia fazer para melhorar a natureza e viver em mais harmonia com ela?   

Durante a primeira paragem de descanso, na Quinta de São Bartolomeu, os participantes 

puderam anotar as suas considerações e colocá-las em posters disponibilizados para o efeito. 

Os resultados desta iniciativa encontram-se no capítulo seguinte. 
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2.2 Principais Resultados Obtidos 

Esta iniciativa teve uma boa adesão por parte dos participantes, tendo sido colocados no total 

das três questões 124 contributos. Apresentam-se de seguida os resultados agrupados. 

1.  O que eu mais gostava que a Câmara Municipal fizesse para proteger e valorizar o 

sistema natural existente no concelho? 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Campanhas de sensibilização e protecção
do ambiente

Mais e melhor limpeza

Fiscalização ambiental

Colocação de ecopontos e contentores de
RSU's em pontos estratégicos

Criação de espaços verdes

 

  

Respostas Frequência 

13 Campanhas de sensibilização e protecção do ambiente 

11 Mais e melhor limpeza 

9 Fiscalização ambiental 

4 Colocação de ecopontos e contentores de RSU's em pontos estratégicos 

4 Criação de espaços verdes 

3 Plantação de árvores 

4 Correcta política de construção e ocupação do solo 

2 Marcação de percursos pedestres 

2 Criação de eventos relacionados com o ecossistema da zona 

2 Política de preservação do ambiente 

1 
Inovação na acção, para a evitar a degradação dos equipamentos e 

espaços públicos 

1 Aproveitamento da água das chuvas 

1 Passeios de recolha de RSU's em locais de difícil acesso a viaturas 

1 Preservação das amoras silvestres 

1 Melhorar sistema de reciclagem 

1 Promoção das energias renováveis 

1 
Garantir áreas para infra-estruturas, jardins, arruamentos, etc. 

aquando da aprovação das urbanizações 

1 
Medidas de gestão activa sobre os espaços naturais existentes 
(Montejunto, Ota, Carvalhais, etc.) 

1 Recuperação de áreas naturais degradadas 
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2. O que o meu Bairro ou Povoação mais precisa para ser mais amigo da natureza? 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

 Limpeza dos espaços públicos

Construção de espaços públicos

Colocação de ecopontos e contentores

Acabar com as lixeiras e ferros-velhos nas
 próximidades das habitações

Sensiblizar a população para a recolha dos
dejectos caninos

Promoção da reciclagem

  

Respostas Frequência 

9 Limpeza dos espaços públicos  

9 
Construção de espaços públicos (espaços verdes, ciclovias, 

percursos pedestres) 

9 Colocação de ecopontos e contentores 

3 
Acabar com as lixeiras e ferros-velhos nas proximidades das 

habitações  

3 Sensibilizar a população para a recolha dos dejectos caninos 

3 Promoção da reciclagem 

2 Plantação de árvores 

2 
Fiscalização do cumprimento de práticas ambientais (ex. lixo no 

chão) 

2 Sensibilização ambiental 

1 Melhorar o estacionamento 

1 Apoio aos agricultores 

1 Criação do "Provedor da Natureza" 

1 Promoção de práticas agrícolas que respeitem o ambiente 

1 Política de preservação do ambiente 
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3. O que EU pessoalmente poderia fazer para melhorar a natureza e viver em mais 

harmonia com ela?   

   

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Sensibilizar os outros

Poupança de água

Praticar a reciclagem

Já tem uma boa
prática ambiental

Limpeza das matas e
rios

 

  

Respostas Frequência 

13 Sensibilizar os outros 

9 Poupança de água 

9 Praticar a reciclagem 

6 Já tem uma boa prática ambiental 

6 Limpeza das matas e rios 

3 Evitar e reduzir o uso de sacos plásticos 

3 Poupar energia 

2 Respeito pelos espaços naturais 

2 Passar das palavras aos actos 

2 Andar mais a pé 

2 Não deitar lixo para o chão 

1 Participar em actividades ao ar livre 

1 Reduzir o uso do automóvel 

1 Limpar o meu Bairro 

1 Comprar produtos reciclados 

1 Aproveitar a água das lavagens e das chuvas para outros usos 
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2.3 Imagens da Caminhada de Reflexão 
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3. Conclusões e Pistas para a Acção 

No que diz respeito à questão: “O que eu mais gostava que a Câmara Municipal fizesse para 

proteger e valorizar o sistema natural existente no concelho?” os participantes realçam a 

necessidade de se apostar em mais Campanhas de Sensibilização Ambientais concertadas 

com uma eficaz Limpeza e Fiscalização do espaço público.  

A colocação de Mais Ecopontos e Contentores de RSU em locais estratégicos reforça a 

necessidade de criar condições para que os habitantes pratiquem as boas práticas ambientais. 

Por fim foi referida a criação de Mais Espaços Verdes como elemento fundamental à 

valorização do sistema natural do concelho. 

No que respeita ao Bairro ou Povoação, a Limpeza dos Espaços Públicos e a criação de 

Espaços verdes, Ciclovias e Percursos Pedestres foram algumas das sugestões dos 

participantes para residirem num território mais amigo da Natureza.  

As questões dos Resíduos (eliminar as lixeiras e ferros velhos, aumentar a colocação de 

ecopontos e contentores de RSU) e da Sensibilização Ambiental surgem novamente como 

aspectos fundamentais a intervir de forma a minimizar o impacto das actividades humanas na 

Natureza. 

No que se refere às Atitudes Individuais que cada um de nós pode ter para melhorar a 

natureza e viver em mais harmonia com ela, os participantes referem novamente a 

Sensibilização Ambiental como um meio privilegiado para a adopção de melhores práticas 

ambientais e de cidadania de familiares, amigos, vizinhos, etc. Poupar Água; Reciclar; 

Colaborar na Limpeza de Matas e Rios; entre outras, foram algumas das acções que os 

participantes assumem praticar individualmente no seu dia-a-dia com vista à protecção e 

valorização do ambiente e do meio natural. 

Em termos gerais pode-se afirmar que há uma clara tendência para se considerar que a 

sensibilização ambiental, quer seja promovida pela Autarquia ou Individualmente, é 

fundamental para educar a comunidade na adopção de melhores práticas ambientais e parece 

constituir uma boa para a acção futura.  

Contudo, a valorização do ambiente e do sistema natural em Alenquer passa igualmente por 

uma maior disponibilização de equipamentos que induzam a esse melhor comportamento 

ambiental dos cidadãos, como é o caso dos ecopontos e dos contentores de resíduos sólidos 

urbanos (RSU). 
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4. Anexo 
 

4.1 Lista de Participantes  

Nome 

Álvaro Fernandes 

Amândio Esteves da Silva 

Ana Messias Tomás 

Ana Paula Caramelo 

Ana Paula Lucas 

Carla Marinho 

Carla Sofia Silva Gamboa 

Cristina Guerra Machado 

Esmerado Pereira 

Felicidade Leitão Caramelo 

Hélder Alegria 

Inês Silva 

Joaquim Lucas 

Joaquim Manuel Fernandes 

Jorge Ribeiro 

José Contreiras dos Santos 

José Valentim 

José Vaz 

Licínia Gomes 

Manuel Porfírio Marcos André 

Maria da Luz Santos Matias da Silva 

Maria do Céu Simão Raposo Nascimento 

Maria Gabriela Rodrigues Dias de Matos 

Maria Isabel Alberto 

Maria Isabel Rodrigues 

Maria José Raposo 

Marília Pereira 

Marina Dias 

Paulo Marques 

Raul Fernando Gomes Branco 

Ricardo Rebouta 

Rui José Fiúza Santos 

Sandra Valentim 
 

Nota: Acresce a estes cerca de 18 participantes do Projecto “Vida Activa”. 


