2021
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
O ano de 2021 con nuou a ser um ano de maiores diﬁculdades para o exercício normal do plano de
acção da ADAL, tendo em conta a situação pandémica que se manteve, com maiores exigências nos
primeiro e úl mos trimestres do ano.
Con nuaram, assim, muito afectados os contactos directos e as ac vidades em regime presencial, o
que mo vou, por exemplo, que a habitual Assembleia Geral de Março apenas tenha do lugar em
Maio.
Man vemos par cular atenção à actualização do website, canal privilegiado na relação com os
associados e outros cidadãos interessados nos temas e nas causas da Associação.

1. Consolidação associa va e Funcionamento

Em 2021 não se observou qualquer adesão à ADAL.
Foi feita uma veriﬁcação detalhada dos dados de iden ﬁcação e de contacto de todos os associados,
tendo sido possível detectar um grupo de 20 elementos sem endereço electrónico actualizado,
decidindo-se estabelecer com eles contacto via CTT no início de 2022.
Foram realizadas duas Assembleias Gerais ordinárias, uma em Maio para apresentação e aprovação
do Relatório e Contas rela vo a 2020, na qual igualmente se procedeu à eleição dos aspectos
Posi vos e Nega vos daquele ano, nos domínios do Ambiente e do Património, e outra em
Dezembro para deliberação quanto ao Plano de Ac vidades e Orçamento para 2022.
Desenvolveram-se as diligências para a manutenção do Estatuto de ONGA Local, junto da APA, para
além das restantes formalidades junto do INE e da Autoridade Tributária / RCBE.
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Comunicação/divulgação
Como já referido, foi dada par cular atenção à actualização do website, tendo-se dado con nuidade
à alimentação regular dos respec vos conteúdos, que alimentaram o Bole m Mensal Linha de
Defesa e a rede social Facebook.
Recorreu-se ao Portal do Movimento Associa vo de Loures para divulgação das inicia vas
desenvolvidas.
No que respeita à parceria com o a Rádio Horizonte FM, não foi possível dar-lhe con nuidade, por
razões que se prenderam exclusivamente com critérios de ordem editorial e de ﬁnanciamento
daquela Rádio.

Relações ins tucionais

No âmbito das relações ins tucionais, a ADAL esteve par cularmente envolvida em processos que
conduziram a uma relação privilegiada com a Câmara Municipal de Loures, de que destacamos a
Quinta e Palácio de valﬂores, o Plano de Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climá cas, ou o
projecto das Hortas Comunitárias, que viu a sua conclusão em Junho.
Con nuaram suspensos os contactos com as Comissões de Utentes dos Transportes Públicos, não
obstante considerarmos cons tuir uma área de intervenção da maior importância para o território e
a qualidade de vida das populações.
A ADAL par cipou na reunião de Abril do Conselho Municipal do Associa vismo de Loures.
Não houve qualquer ac vidade no âmbito da Comissão Local de Acompanhamento à CTRSU – Central
de Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos da Valorsul, nem do Conselho Consul vo da Várzea e
Zonas Costeiras de Loures, circunstâncias que mo varam uma chamada de atenção por parte da
ADAL, quer em o cio, quer na reunião realizada em Maio.
Manteve-se a parceria com a Gesloures, a qual permite bene cios por parte dos associados da ADAL
na u lização das infraestruturas despor vas geridas por aquela en dade.
Regista-se a recepção de dois galardões, o primeiro em Julho, correspondente à Medalha Municipal
de Mérito - Município de Loures e o segundo em Novembro, galardão Ambiente e Sustentabilidade,
atribuída pela Associação para o Desenvolvimento Turís co e Patrimonial das Linhas de Torres
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Vedras. Estas condecorações cons tuem um es mulo e um sinal do reconhecimento de que a ADAL é
merecedora.

Programa Linha de Defesa
Percursos on line
Foram concluídos os conteúdos do percurso Por Terras de Lousa / Fontelas, prevendo-se o seu
lançamento em Janeiro de 2022.
Não foi possível, contudo, concluir, como previsto, o percurso de Bucelas.
Acções de Informação e Sensibilização
Realizaram-se as ac vidades presenciais Pelos Trilhos do Património e da Natureza e Loures – Um
olhar por dentro, em Junho e Novembro, respec vamente. O percurso de Junho teve por tema a
Várzea de Loures, passando pelo Paul das Caniceiras, e dará origem a um novo percurso on line,
estando já em curso a sua preparação. A visita de Novembro, à Estação Elevatória dos Barbadinhos –
Museu da Água, inseriu-se no projecto Loures Águas Mil.
Os temas que mereceram emissão de Informações ou Posições Públicas, com divulgação nos órgãos
de comunicação social de expressão nacional e local, bem como junto dos associados e amigos da
ADAL, autarquias e eleitos foram:


Dia Mundial da Água



Dia Internacional dos Monumentos e Sí os



Frente Ribeirinha do Tejo em Loures



Dia Mundial do Ambiente / Posi vo e Nega vo 2019



Loures Águas Mil / Documento de Causa



Dia Mundial da Oliveira / Oliveira milenar de Santa Iria de Azóia, Bairro da Covina

Realça-se o lançamento da exposição de bolso Loures também tem Tejo (elaborada ainda em
2020) e a elaboração e lançamento da exposição de bolso sobre o Convento de Nª Srª dos
Már res e da Conceição, em Sacavém, bem como a exposição sobre a ADAL e as suas principais
causas e áreas de intervenção, cons tuída por quatro telas, que permi rão uma representação da
ADAL em eventos e outras realizações.
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A ADAL foi convidada e par cipou num debate on line - Digital Talks - promovido pelo Par do
Pessoas e Animais.
Acções de advertência e de acompanhamento
Neste âmbito realçam-se os projectos par cipa vos Eco-Alerta e Posi vo e Nega vo do Ano:
Foram recebidos e encaminhados quinze alertas encaminhados às en dades responsáveis:
- Obra da Infraestruturas de Portugal de subs tuição de passagens hidráulicas na EN115, nas
imediações do entroncamento para A-das-Lebres
- Destruição de equipamento para medir níveis hidrográﬁcos na ribeira Loures
- Destruição de relvados em Santa iria de Azóia
- Ac vidade industrial da unidade industrial da Alves Ribeiro, S.A. – Qualidade do Ar
- Ac vidade de caça em zonas húmidas
- Deposição de resíduos em linhas de água ou suas imediações (três alertas rela vos a três locais
diferentes)
- Deﬁciências na limpeza de espaço público (Catujal)
- Limpeza de canaviais em época de nidiﬁcação
- Abate de árvores no Bairro da Petrogal / Bobadela
- Deposição de pneus em margem do Trancão
- Ruído provocado pelos aviões no aeroporto Humberto Delgado
- Intervenção no Rio de Loures
- Lixeira junto à Escola Básica dos Fetais.
Mantém-se a monitorização rela vamente à resolução dos problemas.
Ao nível dos pareceres, destacam-se três:
- Hortas Comunitárias de Loures
- Aeroporto Mon jo
- Classiﬁcação Convento Sacavém.
No Posi vo e Nega vo do Ano, foram eleitos, na Assembleia Geral Ordinária de 11 de Maio, os
seguintes aspectos Posi vos e Nega vos, referentes ao ano 2020:

2020
AMBIENTE

POSITIVO
 Subs tuição das coberturas
de amianto das escolas da

NEGATIVO


Condições de funcionamento
da Unidade Industrial da Alves
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rede pública, num processo
que abrangeu 17 edi cios
(CMLrs)


Protocolo para a instalação
do metro de super cie com
ligação de Odivelas a Santo
António dos Cavaleiros,
Hospital Beatriz Ângelo,
Loures e Infantado
(Municípios de Loures e
Odivelas e Metropolitano de
Lisboa)



Newsle er “Loures História
Local” (Carlos Cardoso)



Recuperação do telhado e
fachada do Edi cio 4 de
Outubro, em Loures (CMLrs)

PATRIMÓNIO

Ribeiro, S.A. (produção de
betão e betuminoso) de que
resultam importantes impactos
ambientais para a população
residente na proximidade
(Unidade industrial)


Atraso injus ﬁcável nos
procedimentos para a
classiﬁcação de Área Protegida
do Paul das Caniceiras (CMLrs)

 Bloqueio da oposição polí ca
na câmara à realização de
obras de manutenção no
Museu da Cerâmica, pondo em
risco o forno 18 e o
funcionamento do Museu (PS e
PSD)
 Ausência de medidas e
inicia vas para a recuperação
do Convento de Nossa Senhora
dos Már res e da Conceição
dos Milagres, em Sacavém
(Montepio Geral + DGPC)

Perspec vas para 2022
Pretende-se con nuar a desenvolver uma intervenção organizada nos seguintes seis eixos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consolidação associa va
Comunicação
Relações ins tucionais
Parcerias e colaborações
Programa Linha de Defesa
Efemérides

A consolidação associa va deverá focar-se na captação de novos associados, aproximação dos
associados à ac vidade e aos órgãos direc vos, com uma perspec va de rejuvenescimento e de
preparação de futuras lideranças.
A comunicação e a forma como a estabelecemos merecerá uma reﬂexão com o intuito de delinear
alterna vas que se revelem mais eﬁcazes.
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O contributo para a resolução de problemas veriﬁcados no território con nuará a fazer-se de acordo
com uma estratégia que privilegia as boas relações ins tucionais, numa postura de colaboração e de
estabelecimento de parcerias, para as quais con nuaremos disponíveis.
Loures, Março de 2022
A Direcção
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