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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.

NOTÍCIAS

CONCENTRAÇÃO PELA REVERSÃO DA PRIVATIZAÇÃO DA VALORSUL
A ADAL, em conjunto com outras associações, promoveu um protesto pela reversão da
privatização da EGF/VALORSUL.
A Valorsul cumpriu as regras ambientais a que
estava
obrigada
e,
simultaneamente,
apresentou sempre lucros, por isso, não há
forma de compreender as razões que levam um
governo a privatizar uma empresa praticamente
exemplar com gestão pública.
Não hesitamos, por isso, em desafiar
as forças políticas concorrentes às
legislativas de Outubro próximo a
regredir este processo inacreditável
privatização insensata e disparatada.

desde já
eleições
fazerem
de uma

Leia aqui na íntegra a comunicação
proferida pela ADAL.
A única solução é manter a Valorsul na esfera
pública. A solução correcta é os municípios
deterem a maioria do capital da empresa, para
a pôr a coberto das tropelias dos governos e as
ilegítimas ambições dos grupos privados para
quem objectivamente o governo trabalha.
TODOS temos a obrigação e a
responsabilidade de lutar por esta causa!
CONTAMOS COM TODOS!

LOURES EM CONGRESSO | Intervenção
A ADAL apresentou uma comunicação no painel Espaço Urbano e
Ambiente, integrado na sessão final do Loures em Congresso.
A intervenção, efectuada numa abordagem ampla e pragmaticamente
sustentada, propôs que a SUSTENTABILIDADE se constitua enquanto
ideia-directora do futuro Plano Estratégico Municipal, no seu horizonte
previsto de 10 anos.
Defendemos um município sustentável, o que obrigará necessariamente
que todas as políticas, toda a actividade, toda a estrutura municipal, se
organizem em função desse objectivo central.
Evidenciámos ideias, projectos, programas e ações susceptíveis de concorrer para a
concretização de um novo paradigma local e estratégico, de ruptura e diferença, de inovação e
envolvimento, de tradição e mudança.

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.

