
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

ASSEMBLEIAS GERAIS DA ADAL DO Tejo em Loures  

Realizaram-se no passado dia 15 de Dezembro as Assembleias-Gerais Ordinária e Extraordinária da 
ADAL. 
 

A agenda da AG Ordinária incidiu na análise e aprovação do Plano de Actividades e 
Orçamento para 2017 e nas alterações ao Regulamento Interno, com vista à sua actualização 
e simplificação.  
 

O Plano de Actividades (PA) define-se como modesto mas com potencial para desenvolver um 
conjunto largo de actividade, seja na continuidade das ações correntes, seja na capacidade de 
dinamizar e acolher outras iniciativas. O PA incide sobretudo em 4 eixos: 1) Programa de acção 
Linha de Defesa – que insere as acções de advertência/acompanhamento e as acções de 
informação/sensibilização; 2) Comunicação; 3) Relações Institucionais; 4) Consolidação associativa 
e funcionamento. 
 

Na reunião extraordinária foi aprovada por unanimidade a substituição do Secretário, cargo agora 
assumido por Tiago Pratas. Confira aqui os Órgãos Sociais da ADAL 

 

DICAS ECOLÓGICAS  
 

Três dicas magas deste Natal: 

Prefira engenhos ou 
aparelhos com pilhas ou 
baterias recarregáveis. São 
mais caras, mas com o uso 
a médio e longo prazo 
pagam-se com lucro. Duram 
anos e podem ser 
recarregadas em média 

1000 vezes. 

 
Guarde o óleo usado numa 
garrafa de plástico e deposite-
a no oleão, a fim de ser 
recolhido, tratado e 
transformado em 
biodiesel. Sabia que 1 litro de 
óleo alimentar usado pode 
contaminar mais de 1 milhão 

de litros de água?  
 

  

Recicle as rolhas de cortiça, 
pois servem de matéria-
prima para a produção de 
muitos novos produtos. 
 

 
 

E NESTE FINAL DE ANO AUSPICIAMOS 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 

 
 

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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