
 

 
 
 

A ADAL | Associação de Defesa do Ambiente de Loures apresenta o seu boletim electrónico, 

com o propósito de manter todos os sócios e amigos da Associação informados sobre as 

atividades em curso, com destaque para as actividades próprias, mas igualmente com espaço 

para outros destaques relevantes relativos ao Ambiente e Património. Siga-nos também no 

Facebook. 
 

N O T Í C I A S 
 

TTIP - Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento  
 

 A Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP nas siglas em inglês) é um tratado de livre comércio entre os 

Estados Unidos da América e a União Europeia, que pretende suprimir as barreiras alfandegárias e 
harmonizar as regulatórias entre ambas as potencias. 

Contudo, este Acordo tem a particularidade de não estar a ser discutido 
em nenhum parlamento, os estados-Membros não podem participar, 
negociar, aprovar ou rejeitar o mesmo. É a Comissão Europeia que está 
a negociar o acordo em nome da UE e dos Estados membros, pelo 
que existem preocupações quanto à sua transparência. 

O TTIP, ao invés de funcionar como uma harmonização das economias de 
ambos os poderes, irá eliminar as questões regulamentares que protegem os cidadãos e o 
ambiente, por questões de precaução e sustentabilidade, favorecendo as multinacionais de 
ambos os lados do Atlântico.                                    

A ADAL está com a "Plataforma Não ao Tratado Transatlântico", na tarefa de alertar os cidadãos 

para o que verdadeiramente está em causa! Saiba mais sobre o tratado! 

 

DESCONTO A SÓCIOS - Gesloures 

  A ADAL assinou um protocolo de colaboração com a Gesloures, 
empresa municipal que tem por objeto a gestão dos complexos de 
piscinas no Concelho de Loures. 

Esta iniciativa permite aos sócios (cônjuges e descendentes) da nossa 
Associação beneficiar de uma redução de 10% sobre o valor das 

mensalidades relativas à frequência de atividades em regime de 
utilização individual e a um desconto na Hora dos Sábios, em qualquer uma das piscinas 
municipais, a saber: Loures, Portela, Santa Iria de Azóia e Santo António dos Cavaleiros.             

Contate-nos! 
 

Dirigentes da ADAL visitam CORREIO-MOR  

Os dirigentes da ADAL, a convite da Fibeira, empresa actual proprietária do espaço, visitaram o 

Palácio do Correio-Mor - construído no séc. XVIII - e puderam esclarecer, in loco, alguns aspectos 
dos projectos previstos para a Quinta do Correio-Mor, uma propriedade com cerca de 130 ha. 

O Plano de Pormenor da Quinta do Correio Mor tem, 
entre outros, o intuito de “Delimitar a área de uso turístico 
da Quinta do Correio Mor e definir as regras para a sua 
reabilitação, tendo como objectivo a conservação e 
valorização das qualidades arquitectónicas, paisagísticas e 
ecológicas do Palácio e da sua envolvente, através da 
implantação de um estabelecimento hoteleiro com centro de 
congressos e exposições qualificado”. 

A construção de um conjunto de jardins, de parques de 
fruição pública, bem como uma via de ligação entre o 

Hospital Beatriz Ângelo e o centro da cidade de Loures, 
também estão previstas neste plano de pormenor. 

A ADAL acompanha com atenção este empreendimento, que deverá respeitar as regras 
para a reabilitação, conservação e valorização das características arquitectónicas e 
paisagísticas da quinta e do palácio do Correio-Mor, classificado "Imóvel de Interesse 
Público". 

 

 
 

Para qualquer dúvida, sugestão ou comentário contate-nos através do endereço adaloures@gmail.com. 
 

Caso não pretenda receber mais edições do Boletim, responda a esta mensagem com “REMOVER” no assunto. 
 

A ADAL promove o Consumo Responsável! Reflita sobre a necessidade de impressão deste documento. 
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