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Sensibilizar a população para a promoção de comporta-

mentos mais ecológicos e com impacto ambiental reduzido, 

é o grande objetivo da iniciativa promovida pela Junta de 

Freguesia de Lousa, com o patrocínio da Tété. 

A inauguração e assinatura do protocolo teve lugar no 10 de 

julho de 2021, contou com a presença do diretor geral da 

Tété, Presidente da Junta de Freguesia de Lousa e restante 

executivo e o Agrupamento de Escuteiros 1401 São Pedro de Lousa. 

A aplicação do programa "Lousa Composta" é, na sua génese, um processo de sensibilização 

das populações e agentes económicos para a economia circular e para a promoção de com-

portamentos mais ecológicos com um menor impacto no ambiente. Tem por base a redu-

ção, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia em oposição à economia 

linear que se limita a extrair a matéria-prima , a transformar em produto e a descartar o 

mesmo sem critérios ambientais e de reaproveitamento.  

Acreditamos que com este projeto, possamos contribuir para uma Freguesia e um Conce-

lho mais sustentável e mais preocupado no que diz respeito à resolução dos problemas 

ambientais.  

Para mais informações dirija-se à Junta de Freguesia de Lousa. 

LOUSA COMPOSTA 
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ZONA VERDE CARRASCAL RECUPERADA POLIDESPORTIVO DESCOBERTO  

1 - Rua Heróis do Ultramar, 
entre os N.ºs 100 e 104 
 

2 - Arruamento paralelo à Es-
trada Velha da Freixeira 

PAGAMENTO DO SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE 

Para minorar os encargos financeiros sentidos pelas coletividades da Freguesia, que devi-

do à ausência das suas festividades (principal fonte de financiamento) o Executivo delibe-

rou por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário no valor de 250€ . 

No dia 16 de Março de 2021 iniciaram-se as obras de construção do Polidesportivo Desco-

berto da Freguesia de Lousa. Projeto pensado há muito pelo Executivo da Junta, vai permi-

tir a pratica de desporto amador em várias áreas, com o intuito de promover a prática do 

exercício físico saudável.  

Durante a 1ª quinzena de Julho, a obra ficou concluída, e no dia 17, no sábado à tarde, 

teve lugar a cerimónia de inauguração do Polidesportivo Descoberto no Casal de Barril-

Lousa, seguido de um pequeno jogo amigável, mas bastante "competitivo" onde ambas as 

equipas procuraram a vitória. Mais um equipamento ao serviço da população. 

A JF Lousa procedeu no dia 20 Julho de 2021, ao pagamento do suple-
mento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores desta Autar-
quia, que desempenham funções da carreira geral de assistente operaci-
onal, nos termos do artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12. O Execu-
tivo aprovou também este pagamento com efeitos retroativos ao mês de 
Janeiro de 2021, sendo o valor aprovado a pagar aos trabalhadores o 
mais elevado, de 4,99€/dia. 

A Secretária Helena Mendes, marcou presença em representação da 
JF Lousa nas comemorações do 135º Aniversário do Município de 
Loures, que tiveram lugar na segunda-feira, dia 26 de Julho 2021. 

135º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE LOURES 

REPAVIMENTAÇÕES EM LOUSA 


