
 

 
 
 

ADAL | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE DE LOURES 

Siga-nos também no Facebook. 

N O T Í C I A S 

DEBATE AUTÁRQUICAS | Os Projectos dos Candidatos  
 

No DEBATE PÚBLICO com as candidaturas às 
Autárquicas 2017, organizado pela ADAL, em parceria 
com o jornal NOTÍCIAS DE LOURES e a rádio 
HORIZONTE FM, realizado na Associação Luiz Pereira 
Motta, em Loures, foram debatidos os seguintes temas: 

1) Espaço público e qualidade de vida 
2) Descarbonização e transportes públicos 
3) Visão estratégica para o território 
4) Água e Recursos Hídricos 

 

Confira aqui a notícia publicada no Jornal de Loures. 
 

Esteja atento:  
         brevemente o vídeo editado no youtube ADAL. 

 

 

 PETIÇÃO PÚBLICA | Expansão da Rede de Metropolitano no Concelho de Loures    
 

As vantagens da expansão do Metropolitano de Lisboa às 
cidades de Loures e Sacavém são demais evidentes do 
ponto de vista ambiental, social e económico. 
  
A ADAL associa-se à iniciativa da Câmara Municipal de 

Loures em prol da mobilidade sustentável, apelando à 

assinatura da petição “Pela expansão da rede de 

metropolitano no concelho de Loures”. 
 

Neste momento a petição online tem quase 5.000 
assinantes, num total que ascende já às 20.000, 
considerando a recolha de assinaturas em papel que 
circula por todo o município e arredores. 

  

Assine e divulgue também junto dos amigos e vizinhos. Até dia 26 de Julho! 
   

A S S I N E   A Q U I 
 

 

PARTICIPAÇÕES DA ADAL  
 
- No SEMINÁRIO Loures InSS II - Inovação, Sustentabilidade e 

Sociedade com uma intervenção subordinada ao tema Sociedade e 
Inovação – Uma participação ativa da comunidade local em 
matéria de ambiente, no dia 5 de Junho, no Palácio dos Marqueses da 

Praia e Monforte.  
Loures InSS é uma parceria entre a Câmara Municipal de Loures e o Instituto 
Superior Técnico, que visa transmitir boas-práticas ambientais e de cidadania 
e valorizar as potencialidades ambientais do concelho de Loures.  
 

- Na Feira do Associativismo - A ADAL foi 

porta-voz do Grupo de Trabalho para a Reflexão 
sobre o Associativismo no Concelho de Loures, 
criado no âmbito do Conselho Municipal do 

Associativismo, tendo apresentado as principais ideias do documento 

intitulado Repertório para Inovação e Boas Práticas 
Associativas, no dia 9 de julho, no Pavilhão Paz e Amizade. 
 

Veja as apresentações no sítio da ADAL em www.adaloures.pt. 
 

 

 

 

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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