
 

 
 
 

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 

TEMPO DE ELEIÇÕES, TEMPO DE PARTICIPAÇÃO DE TODOS 

A ADAL informa os sócios que os atuais dirigentes dos respetivos 
Órgãos Sociais cessam os seus mandatos em Março de 2016. 

Nos termos do disposto no Artº 4º dos Estatutos e do Artº 55 do 
Regulamento Interno da Associação, informa-se que, no salutar espírito do 
movimento associativo, e visando a continuação da prossecução da defesa 
dos valores ambientais e patrimoniais de Loures, é necessário constituir 
uma ou mais listas para se apresentarem às próximas eleições. 

As eleições realizam-se no mês de Março de 2016, em data a marcar oportunamente. 

Contamos com TODOS os sócios para - juntos – continuarmos a missão da ADAL, com 
uma equipa renovada, empenhada e sensibilizada para as acções de defesa do equilíbrio 
ambiental, da saúde pública e do património cultural deste concelho. 

 

Comissão de Acompanhamento Local da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

da VALORSUL  

Realizou-se a 2ª reunião de Acompanhamento Local da Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos da VALORSUL que teve lugar nas instalações da Valorsul em S. João 
da Talha. 

A sessão de trabalho foi antecedida por uma visita às instalações, tendo havido ocasião de 
verificar o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Durante os trabalhos da Comissão, a ADAL suscitou um conjunto de questões em que se 
destacam o apelo a que sejam cumpridas e executadas todas as deliberações da primeira reunião 

e que seja considerada a hipótese de instalação de uma estação da Rede de Vigilância da 
Qualidade do Ar, no Mouchão da Póvoa. 

Leia aqui a notícia na íntegra 

 

RESOLUÇÃO EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: água, saneamento e gestão de resíduos 

Foi entregue no Ministério do Ambiente, no passado dia 10 de Dezembro, uma resolução em 
defesa dos serviços públicos de água, saneamento e gestão de resíduos. 

Numa iniciativa conjunta da Plataforma Distrital de Lisboa em 
Defesa dos Serviços Públicos de Água, Saneamento e Gestão de 
Resíduos e da Plataforma Loures/Odivelas, a resolução pretende 
alertar os novos responsáveis pelo Ministério do Ambiente 
sobre a luta que tem sido travada em defesa da gestão pública 
da água e pela reversão dos processos de privatização da 
EGF/Valorsul, dos aumentos de tarifas previstos até 2020 e 
pela recriação da SIMTEJO e SANEST, Saneamento e Gestão de 

Resíduos. 

Pela Plataforma Loures/Odivelas, e em representação da 
ADAL, António Almeida referiu que se trata apenas “de concretizar aquilo que assumiram no 
passado perante as populações. Houve uma mudança política e o novo Governo tem na mão a 
capacidade de intervir e modificar aquilo que no passado criticou”. 

A entrega desta resolução contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, Bernardino Soares, que reafirmou “haver todas as condições para desmontar o 
processo de concentração na área das águas que foi criado pelo Governo anterior, assim como na 
área dos resíduos, tendo em vista a reversão da privatização que foi concretizada”.  

 

 
 

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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