
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

 

N O T Í C I A S 

PACTO POLÍTICO MUNICIPAL  

A Câmara Municipal de Loures aprovou por unanimidade, 
na 54ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de Dezembro de 
2015, a subscrição do Pacto Político Municipal proposto 

pela ADAL, relativo à defesa da água como recurso natural 
público e sob controlo democrático. 

Aguardamos ainda que o Pacto seja apreciado noutros órgãos 
municipais, por forma a obtermos um posicionamento político o 
mais abrangente possível, no município de Loures, em prol dos 

interesses dos consumidores e da boa gestão deste recurso que é um bem público e um direito 
humano. 
 

ADAL COMEMORA ANIVERSÁRIO | 8 anos  

Começámos por ser um movimento de cidadãos para acompanhamento da instalação da 
incineradora da Valorsul. 

 Constituímo-nos formalmente como Associação de âmbito local em 2008, 
desenvolvendo com regularidade ações de sensibilização, informação e advertência nos domínios 
do Ambiente e do Património.  

 Mantemos desde 2009 o estatuto de Organização Não Governamental de Ambiente 
(ONGA), única no concelho de Loures. 

Comemoramos o 8º aniversário com um jantar convívio de amigos, sócios e dirigentes 

da Associação. PARTICIPE! 

E apelamos aos sócios para proporem novos sócios:  
QUEREMOS SER MAIS, QUEREMOS TER MAIS VOZ! 

 

MOSTRA DE FOTOGRAFIA: Retrato de Loures - Património 

É hoje lançada a 4ª MOSTRA DE FOTOGRAFIA “Retrato Ambiental de Loures” da ADAL.  

A Mostra de Fotografia é uma iniciativa que se realiza anualmente, alternando entre os temas 
Ambiente e Património. 

A participação é gratuita. 

Esta Mostra de Fotografia pretende registar evidências de 
iniciativas ou de situações com impactos positivos ou negativos no 
Património, através de fotografias que denunciem problemas e 
possibilitem alertar para a necessidade de resolução, ou que 
sejam replicáveis enquanto exemplo de boas práticas. 

As fotografias devem ser enviadas até ao dia 31 de Maio, para o 
endereço eletrónico: adaloures@gmail.com. 

Confira aqui o . Regulamento
 

POSITIVO & NEGATIVO DE 2015 

Com a rúbrica Positivo & Negativo do ano, a ADAL procura impulsionar as melhores práticas e 
censurar aquelas que se apresentem em contradição com o interesse e bem-estar colectivos. 

PARTICIPE! 

Diga-nos quais os aspetos positivos e negativos nas áreas do AMBIENTE e do 
PATRIMÓNIO que em 2015 mereceram reconhecimento ou denúncia. 

Confira aqui as atribuições de 2005 a 2014. 
 

 
 

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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