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ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES
Siga-nos também no Facebook.

NOTÍCIAS
QUINTA DA FRANCELHA | Posição da ADAL
A ADAL foi alertada, através da comunicação social local, para protestos de moradores e
detentores de actividades económicas nas proximidades da Quinta da Francelha de Cima, no Prior
Velho, a propósito da existência de um estaleiro de obras da empresa Alves Ribeiro e das
actividades que ali vêm sendo desenvolvidas, com efeitos negativos sobre a qualidade de
vida e o ambiente geral da zona.
A Associação expôs à Câmara Municipal de Loures a sua posição, da qual destacamos:
(…)
3. O volume de inertes ali operados é susceptível de provocar
imensas poeiras, o que não é de todo saudável e justificava, quernos parecer, medidas mitigadoras correspondentes, que o Município
não terá imposto;
(…)
5. Requeriam-se, objectivamente, medidas de controlo das
quantidades de inertes presentes, da emissão e disseminação das
poeiras, de lavagem de rodados das viaturas (…), e a exigência de
limpeza urbana e lavagem quotidiana das artérias afectadas pela actividade;
6. Parece-nos possível concluir ainda que em nenhum momento participaram no processo técnicos
da área ambiental, o que pode estar na origem da menor sensibilidade aos impactos que adviriam
da instalação de um estaleiro daquela dimensão e intensidade de trabalho;
(…)
10. A ADAL reitera a sua perspectiva de que a assunção do princípio da sustentabilidade como eixo
fundamental da actuação municipal, a que toda a sua manobra se subordine, pode ser a resposta
global e eficaz na prevenção de problemas ambientais de que este é apenas um exemplo.
LER NA ÍNTEGRA: http://www.adaloures.pt/news/posicao-da-adal-sobre-os-problemascom-o-estaleiro-da-empresa-alves-ribeiro-sa-na-quinta-da-francelha/

CAMPANHA QUARTEL ELECTRÃO – Recicle e ajude os bombeiros de Bucelas!
Até dia 15 de Março de 2017
decorre o período de recolha de resíduos.
Contamos com todo o vosso empenho para reunir a maior
quantidade possível de equipamentos eléctricos e pilhas usadas.
No Concelho de Loures o Electrão está presente no quartel dos
Bombeiros Voluntários de Bucelas.
Recicle e ajude os bombeiros!

Iniciativas ADAL em curso – P A R T I C I P E!

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.

