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Objectivos e prioridades  
Ao longo do ano de 2005, pretende-se dar cumprimento aos seguintes aspectos: 

Princípios  
Desenvolvimento sustentável – o GEOTA defende um conceito de ambiente global, que integra  não só os elementos naturais mas 
também a paisagem humanizada e os valores culturais, garantindo qualidade de vida às gerações actuais e vindouras. Não é possível 
considerar o desenvolvimento sem a salvaguarda dos recursos ambientais e a participação activa dos cidadãos. 
Independência e transparência – o GEOTA é totalmente independente face a organizações políticas, instituições públicas, interesses 
económicos, corporativos ou outros e assumirá sempre uma postura crítica face aos poderes políticos vigentes, qualquer que seja a sua 
ideologia. 
Competência e rigor – as posições, trabalhos e intervenções públicas do GEOTA são sempre fundamentados. O GEOTA recusa a 
demagogia, em favor de uma atitude de seriedade, conhecimento e primado da qualidade. 
Idealismo nos objectivos, realismo na acção – para o GEOTA o ambiente que queremos constrói-se no dia a dia. 
Associativismo – o GEOTA fomenta activamente o desenvolvimento de um movimento associativo diversificado e privilegia formas 
de organização fortes mas não dirigistas. 
Solidariedade – o GEOTA procura contribuir para o bem-estar da sociedade, estando sempre aberto à colaboração activa com outras 
entidades na prossecução de objectivos comuns. 
Trabalho voluntário de base – o GEOTA está aberto a todos os cidadãos podendo, em determinadas situações, ter profissionais ao 
seu serviço. No entanto, o estatuto de membro de pleno direito depende estritamente do trabalho voluntário, pilar fundamental da 
actividade associativa. 
Exercício da cidadania – o GEOTA apoia e promove a participação de todos os cidadãos em matérias de decisão sobre questões 
ambientais. 
 

Estratégias(a) 
o Adequar a organização e funcionamento do 

GEOTA às crescentes solicitações. 
o Maximizar a participação activa dos grupos 

de trabalho. 
o Incrementar a reflexão interna sobre as 

principais linhas de intervenção do GEOTA. 
o Promover a imagem do GEOTA. 
o Promover as actividades e tomadas de 

posição conjuntas com associações com 
protocolo. 

o Estimular o contacto e as parcerias com 
organizações que trabalhem na área do 
ambiente aos níveis nacionais, comunitárias e 
internacionais. 

o Garantir novas formas de financiamento para 
as actividades do GEOTA. 

Acções prioritárias(a) 
o Acompanhar as principais políticas ambientais nacionais, comunitárias e 

internacionais. 
o Estimular a participação dos grupos de trabalho na elaboração de políticas, 

na construção de posições da associação e em acções de divulgação. 
o Estimular e promover as actividades e projectos entre os grupos de 

trabalho. 
o Melhorar a comunicação entre a Comissão Executiva e os grupos de 

trabalho. 
o Incrementar a comunicação com os associados, apoiando a divulgação de 

informação relevante no boletim informativo e optimizando o contacto via 
Internet. 

o Promover a angariação de novos associados activos e facilitar a sua 
integração no GEOTA. 

o Dar continuidade às acções de formação temáticas. 
o Revitalizar a área editorial, estimulando a edição de materiais de qualidade 

e respectiva divulgação. 
o Dinamizar a mediateca do GEOTA. 

Estrutura Orgânica do GEOTA 

O GEOTA é composto pelos seguintes órgãos: Assembleia Geral, Direcção, Comissão Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Geral. 

As funções dirigentes e de gestão do GEOTA estão repartidas em dois níveis orgânicos, designadamente a Direcção e a 
Comissão Executiva. A definição de objectivos, orientações e prioridades, assim como a coordenação geral das 
actividades e a admissão de associados competem à Direcção, com base no Plano de Actividades anual, aprovado pela 
Assembleia Geral. A administração, a gestão corrente, a coordenação da representação, a gestão financeira e dos serviços 
são da responsabilidade da Comissão Executiva, com base nas orientações definidas pela Assembleia Geral e pela 
Direcção. 

A gestão operacional dos projectos compete às Áreas Temáticas e de Projecto, havendo projectos de gestão directa da 
Comissão Executiva. 

Ao Conselho Fiscal compete a fiscalização das actividades dos órgãos do GEOTA, devendo apreciar e emitir parecer 
sobre o relatório de actividades e contas apresentados anualmente pela Direcção. 

Ao Conselho Geral compete a ligação às Associações com Protocolo de Representação (APR), promovendo a sua 
participação na vida associativa do GEOTA. As reuniões do Conselho Geral são também oportunidades para debater 
questões inter associativas e de política de ambiente, para além de promoverem o desenvolvimento de projectos 
conjuntos com essas associações. 
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Quem irá fazer o quê em 2005? 

 

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades Equipa (a) 

Assembleia Geral  

Está prevista a reunião ordinária da Assembleia-geral para 12 de Março de 2005 e uma 
reunião extraordinária em Maio de 2005. A ordem de trabalhos da reunião de 12 de 
Março consta da convocatória enviada aos associados, através do “GEOTÀLUPA”. 

 

 

Presidente: João Joanaz de Melo 

Vice-Presidente: Carlos Baptista 

Secretário: Pedro Costa 

Suplente: Luísa Madruga 

Comissão Executiva 

A CE reunirá numa base semanal, durante 2005. 

Procurar-se-á dar seguimento às estratégias que têm vindo a ser pensadas, em especial 
para os financiamentos e imagem. 

 

 

Presidente: Isabel Moura 

Vice-presidente: Joaquim Afonso 

Vice-Presidente: João Carlos Dias 
Coelho 

Tesoureiro: João Fernandes 

Vogal: Helena Simões 

Suplente: Teresa Calmeiro 

Suplente: Fernando Santos 

Suplente: Daniela Alves 

Conselho Fiscal 

Estão previstas reuniões para apreciação dos documentos a aprovar na Assembleia 
Geral 

 

 

Presidente: Maria da Conceição 
Martins 

Vogal: João Carlos Pires Caninas 

Vogal: Marlene Marques 

Suplente: Paula Cristina Lee 

 

Direcção 

Uma reunião mensal. (Vd. Calendário de Actividades do GEOTA para 2005). Tentar-
se-á aumentar a discussão temática na Direcção. 

 

 

Comissão Executiva (efectivos), 
Coordenadores das áreas de 
trabalho e projecto, representantes 
em organismos (observadores). 

Conselho Geral 

Estão agendadas 3 reuniões do Conselho Geral para 2005 

Vd. Calendário de Actividades. 

 

 

Direcção do GEOTA e ONGA com 
protocolo de representação:  

ADAPA; AEAT, Amigos da Beira, 
Azórica, FPCUB, Oikos Leiria, 
PATO, Palhota. Lourambi, A D. 
Praia da Madalena, Marés, Centro 
de Arqueologia de Almada, 
ARCHAIS, ADPCCBombarral,  
Rio Real, Associação de Defesa do 
Património de Mértola, Real 21 

 

(a) – Até à realização da Assembleia Geral eleitoral, prevista para Maio de 2005. 

 



Plano de Actividades 2005 5 

 

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades Coordenação (C) / Equipa 

Áreas temáticas  

Água 

Vai continuar-se a acompanhar os assuntos desta temática. 

 

Conceição Martins 

Avaliações de Impacte Ambiental 

Continuação do trabalho de avaliação da qualidade de EIA seleccionados, que ocorram 
em 2005, bem como da elaboração do respectivo parecer. 

 

João Joanaz de Melo 

Teresa Venceslau 

Conservação da Natureza 

Desenvolvimento do projecto “Conversas sobre Desenvolvimento Sustentável” 

 

Fernando Santos 

Cooperação Internacional 

Não foram fornecidos elementos a tempo de serem incluídos no presente documento. 

 

 

Documentação 
Filipa Ramalhete (C) 

Conclusão e teste do módulo de consulta da aplicação informática nova base de dados. 

Instalação da aplicação na página do GEOTA. 

Início da inserção das obras existentes. 

Acolhimento de um(a) estagiário(a) para colaborar na inserção de dados. 

 

 

Vítor Pires 

Filipa Ramalhete 

 

Energia e Transportes 
 

Manuel Ferreira dos Santos (C) 

Mês da Energia: Objectivos específicos: Envolver a população escolar e agentes de 
acção educativa dos vários níveis de ensino na reflexão e sensibilização em matéria de 
energias renováveis e economia de energia. Estudantes do Ensino Básico e Secundário. 
Agendamento e de sessões de apresentação em escolas. Maio 2005, locais a 
especificar. 

Vítor Gonçalves 

Hélder Careto 

Manutenção das reuniões do grupo numa base quinzenal, acompanhamento das 
temáticas e da produção legislativa na área. Angariação de novos colaboradores. 

Manuel Ferreira Santos, Vítor 
Gonçalves, Hélder Careto 

Produção de 4 notas de imprensa para a comunicação social Manuel Ferreira Santos, Vítor 
Gonçalves, Hélder Careto 

Edição do Roteiro das Energias Renováveis em Portugal, no primeiro semestre de 
2005. 

Hélder Careto 

Análise ao novo regulamento sobre térmica de edifícios e produção de opinião sobre a 
matéria. 

Manuel Ferreira Santos, Vítor 
Gonçalves, Hélder Careto 

Acompanhamento das matérias relativas à energia e transportes no grupo da Reforma 
Fiscal Ambiental 

Manuel Ferreira Santos, Hélder Careto 

Instrumentos Económicos -  “Reforma Fiscal Ambiental”(RFA) 
 

Joana Prates (C)  

Análise dos Instrumentos Económicos em Portugal – Finalizar os estudos e a 
elaboração do documento. Principais destinatários – decisores técnicos e políticos da 
Administração Fiscal. 

Joana Prates, João Joanaz de Melo, 
Carlos Sacramento, Ana Simões, 
Manuel Ferreira dos Santos, Hélder 
Careto, Luísa Madruga 

Plano de Campanha. Objectivos: Estabelecer e desenvolver acções de comunicação 
ambiental e de influência sobre os decisores técnicos e políticos; estabelecer um plano 
de acção; angariar recursos para a execução das acções planeadas. 

Joana Prates 

Brochura: promover um conhecimento generalizado dos conteúdos da campanha RFA. 
Destinatários: comunicação social, universitários, grande público. 2º e 3º trimestre. 
Nível Nacional. 

Joana Prates, João Joanaz de Melo, 
Carlos Sacramento, Ana Simões, 
Manuel Ferreira dos Santos, Hélder 
Careto, Luísa Madruga 

Estágios curriculares e profissionais. Criar condições para o desenvolvimento de 
estágios e profissionais na campanha da RFA. Destinatários: estudantes e recém-
licenciados nas áreas de economia e engenharia. A partir do 2º trimestre. Lisboa 

Joana Prates, João Joanaz de Melo, Ana 
Simões 
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Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades Coordenação (C) / Equipa 

Reuniões periódicas do grupo de trabalho e participação no grupo de trabalho 
internacional da RFA do EEB para debate de questões e organizar as estratégias e 
acções da campanha. Algumas vezes por ano. Várias cidades europeias. 

Joana Prates 

Eventos públicos: Participar em eventos relacionados com os temas da campanha e 
promover publicamente a discussão dos seus conteúdos. Destinatários: participantes e 
grande público. Todo o ano. Território Nacional. 

A definir 

Jurídico 

Objectivos para 2005: 

Angariação de novos colaboradores 

Tratamento das queixas ambientais e urbanísticas em atraso 

Realização de 5 acções de formação sobre Direito do Ambiente e Ordenamento do 
Território 

 

Sónia Borges Coelho 

Alexandra Neves Rocha 

Hélder Careto 

Isabel Figueiredo 

Resíduos 
 

Daniela Alves (C) 

Projecto Activar: Principais objectivos: Sensibilizar o tecido industrial para a prática 
da prevenção de resíduos, tornando acessível a PME a informação científica disponível 
sobre prevenção de resíduos.  

Principais destinatários: PME’s dos sectores: Metalurgia e Metalomecânica, Material 
Eléctrico e Electrónico, Têxtil, Calçado, Madeira e Mobiliário, Indústria Gráfica e 
Transformação de Papel e Pedras Naturais.  

Resumo acções: recolha, tratamento e consolidação da informação científica 
disponível sobre prevenção de resíduos por sector industrial, incluindo casos práticos 
da aplicação de medidas de prevenção; campanha de sensibilização para a prevenção 
junto das indústrias, com a disponibilização da informação recolhida e demonstração 
da viabilidade das medidas de prevenção propostas. Calendarização: ano de 2005 

Teresa Calmeiro,  

Catarina Camacho 

 

Sensibilizar+: Principais objectivos: Esclarecimento e sensibilização da população em 
geral acerca da correcta gestão dos resíduos.  

Principais destinatários: população em geral.  

Resumo acções: colocação na página do geota de esquemas relativos aos tipos de 
resíduos existentes e ao seu correcto encaminhamento, bem como dos esclarecimentos 
até agora dados pelo grupo; realização de uma acção de formação de resíduos; edição 
de uma revista Passa Palavra sobre recolha selectiva. Calendarização: acção de 
formação: Março 2005; colocação conteúdos on-line: 2º trimestre; revista Passa 
Palavra: ultimo trimestre 2005. 

Daniela Alves,  

Teresa Calmeiro,  

Filipa Ferreira 

O Meu Ecoponto: Principais objectivos: projecto de cidadania e novas tecnologias de 
informação para o envolvimento dos cidadãos no controlo da qualidade dos serviços 
prestados pelo sistema de ecopontos; aumento das taxas de reciclagem; aumento do 
nível de informação do público sobre o sistema. 

Principais destinatários: população em geral;  

Resumo acções: Aplicação internet e motorização das comunicações dos cidadãos on-
line acerca do estado dos ecopontos.  

Calendarização: ano de 2005 e seguintes 

Apoios já concretizados: SPV, LIPOR e AMARSUL 

Hélder Careto,  

João Pedro Marques 

Reciclado: Principais objectivos: “Fechar o ciclo” da reciclagem, oferecendo à 
população um produto feito de material reciclado; sensibilizar para a problemática dos 
resíduos, importância da reciclagem e aquisição de materiais reciclados para que o 
ciclo de facto funcione.  

Principais destinatários: população em geral.  

Resumo acções: venda de um caderno/ bloco de notas feito em papel reciclado com 
uma descrição breve do GEOTA e um pequeno texto sobre a reciclagem. 

Daniela Alves,  

Filipa Ferreira,  

Catarina Camacho 
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Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades Coordenação (C) / Equipa 

Os Resíduos na Escola:  Principais objectivos: sensibilização da população em idade 
escolar para a problemática dos resíduos; apoio na implementação de projectos de 
recolha selectiva nas escolas.  

Principais destinatários: população em idade escolar.  

Resumo acções: Elaboração de apresentações relativas à problemática dos resíduos e à 
divulgação do “Guia: como implementar uma recolha selectiva?”; sistematização de 
algumas actividades lúdico-didácticas relacionadas com a temática dos resíduos. 

Calendarização: ano de 2005. 

Teresa Calmeiro,  

Daniela Alves,  

Filipa Ferreira, 

Catarina Camacho  

Avaliação do Desempenho Ambiental dos sistemas de gestão de RSU: 

Principais objectivos: construção e aplicação de um modelo de indicadores para 
avaliação do desempenho ambiental e oportunidades de melhoria dos sistemas de 
gestão de RSU; contributo para a melhoria contínua dos sistemas e benchmarking 
ambiental entre eles. Principais destinatários: sistemas de gestão de RSU. Resumo 
acções: construção e posterior divulgação do modelo de indicadores; aplicação aos 
diferentes sistemas de gestão de RSU; identificação de oportunidades de melhoria e 
proposta de soluções. Calendarização: 1º semestre 2005 

Teresa Calmeiro,  

Filipa Ferreira 

Continuidade: Principais objectivos: acompanhamento da gestão de resíduos em 
Portugal; manutenção de uma atitude pró-activa e de parceria com as entidades 
responsáveis pela gestão de resíduos.  

Principais destinatários: entidades relacionadas com gestão de resíduos. Resumo 
acções: continuação do acompanhamento da gestão de resíduos a nível nacional, 
nomeadamente através da contribuição e análise da legislação e da representação em 
entidades (como a APED e a CARSU).  

Calendarização: ano de 2005. 

Daniela Alves,  

Teresa Calmeiro,  

Filipa Ferreira, 

 Hélder Careto 

Meio Marinho 
 

Marina N’deye Silva (C) 

Actividade Geral do Grupo: Acompanhamento das políticas nacionais com impacte no 
Meio Marinho, nomeadamente a Gestão dos Recursos Pesqueiros, Conservação do 
Meio Marinho, Actividades Marítimo Portuárias e Actividades Turísticas. Observação 
da implementação da legislação e acordos em vigor procurando influenciar as tomadas 
de decisão no sentido da gestão sustentada dos recursos marinhos; 

Hélder Careto 

Helena Simões 

Isabel Sousa Pinto 

José António Velho Gouveia 

Mónica Verbeek 

Sara da Cruz Tornelo 

Participação no GEOTÀLUPA em temas sobre gestão do meio marinho; Lurdes Soares 

 

Regata do Ambiente: Realização da quarta edição da regata para o ambiente. 

 

Joaquim Rocha Afonso 

 

Projecto Coastwatch:  

Continuação da divulgação do projecto Coastwatch, sempre que solicitado 

Dinamização de actividades relacionadas com a temática do litoral, em escolas, feiras 
e outros eventos  

Seminário Coastwatch 2004/05 – Vila Real de Stº António 

Divulgação dos resultados da campanha Coastwatch 2004/05 em congressos, 
seminários, escolas e outros eventos 

Dinamização do boletim GEOTÀLUPA 

Manutenção da página da Internet www.geota.pt/coastwatch  

 

Lurdes Soares 

Teresa Venceslau 

 

 

Litoral Digital: Manutenção e desenvolvimento do projecto com  novos conteúdos 

Pedro Santos  

Saudade Pontes  

Carla Gomes 
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Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades Coordenação (C) / Equipa 

  Ordenamento do Território 
 

Pedro Costa (C) 

Acompanhar os seguintes planos ou projectos: Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território; Revisão dos regimes jurídicos da REN e RAN; 
Mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa (incluindo a nova Autoridade 
Metropolitana de Transportes); Revisão do PDM de Lisboa;  

Organizar visitas de estudo a áreas de provável reconversão de uso em Lisboa. 

Elaborar um Guia Preparação de Preocupações Ambientais na Escolha de uma 
Habitação. 

Acompanhar da temática da fiscalidade sobre o uso da solo. 

Ministrar uma acção de formação sobre ordenamento do território. 
 

Anália Torres 

David Policarpo 

Filipa Ramalhete 

Graça Serra 

Maria João Pita 

Solos 
 

Graça Brito (C) 

Participação no Plano de Formação do GEOTA com duas acções de formação e um 
seminário sobre solos contaminados, com uma das acções de formação a ser executada 
em parceria com a A.D.P.Mértola. e apoio da D.R. Alentejo. 

Carlos Nunes Costa 

Teresa Goulão 

Gonçalo Avilez 

Helder Careto 

Judite Fernandes 

Madalena Presumido 

Jorge Revez 

Projectos 
 

Agenda de Política do Ambiente 

Continuação do seguimento e actualização dos temas da Agenda de Política de 
Ambiente, bem como a inserção de novos temas. 

 

Direcção 

 

Colecção Manuais do Cidadão Ambientalista 

Edição do Manual: “Como Formar um Grupo de Ambiente” prevista para 2005. 

2 Edições especiais do Manual “Como Implantar uma Recolha Selectiva” prevista para 
o início de 2005. 

Edição da brochura: “Roteiro das Energias Renováveis em Portugal”. 

 

 

Direcção e grupos de trabalho 

 

GEOTÀLUPA 
 

Carlos Baptista (C) (Director) 

Edição de 6 números do Boletim do GEOTA (Edição Bimestral). 

Objectivos: Divulgação de informação aos associados e de projectos inter associativos.  

Destinatários: associados do GEOTA e público em geral.  

Principais resultados esperados: informação actualizada e permanente dos assuntos 
acompanhados pelo GEOTA e das representações efectuadas. divulgação de notas de 
imprensa e tomadas de posição. Informação geral sobre ambiente contribuindo para a 
cooperação inter-associativa. Contribuir para aumentar a divulgação do GEOTA, 
fomentando uma cidadania activa e participativa. Manutenção da edição bimestral. 

Hélder Careto 

Saúde Martins 

Isabel Moura 

Lurdes Soares 

Helena Simões 

CE e Grupos de trabalho 
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Castro de Leceia 

Campanha anual de escavações arqueológicas no Castro de Leceia, com o apoio da 
C.M.Oeiras. 

 

João Luís Cardoso 

Plano de Formação 

Ciclo de acções de formação temáticas de curta duração, ocupando geralmente dois 
dias, destinadas principalmente a dirigentes associativos e a associados activos do 
GEOTA, de acordo com o Calendário de Actividades do GEOTA para 2005. 

Como novidade para 2005 temos as acções de formação em Direito do Ambiente e 
Ordenamento do Território e as acções de formação sobre Solos Contaminados. 

Avaliação da possibilidade de certificação INOFOR. 

 

Comissão Executiva e respectivos 
grupos de trabalho 

 

Recolha de Consumíveis de Informática 

Manutenção da actividade de recolha e venda para valorização por reutilização, de 
tonners e tinteiros de impressoras. 

 

Comissão Executiva 

 

Tecnologias de Informação para o GEOTA 
 

Helder Careto (C) 

Continuar a reformulação da Homepage do GEOTA para o cumprimento dos seguintes 
objectivos delineados para o projecto já em 2002, pelo que será necessário desenvolver 
um conjunto de actividades: 

- Desenvolvimento e aplicação de uma estratégia para as tecnologias de 
informação como pilar estratégico do desenvolvimento e afirmação externa 
do GEOTA e de aumento da capacidade de intervenção na sociedade. 

- Redesign e reestruturação total com a criação de uma nova homepage, com 
migração de muitos dos conteúdos da pagina anterior para a nova estrutura. 
Seguimento da consulta de mercado efectuada e angariação de 
financiamentos para a concretização do projecto  

- Manutenção e actualização regular dos conteúdos produzidos referentes a 
2005. Lançamento, em paralelo, de novos subsites 

- Continuação da introdução do Passa Palavra on line. 

- Lançamento da Mediateca on line. 

- Manutenção do Registo do domínio www.geota.pt . 

Isabel Moura 

João Pedro Marques 

Vitor Sarabando 

E desenvolver ainda outras actividades adicionais: 

- Instalação definitiva um servidor de backup, a entrar em funcionamento no 
início de 2005, com o reforço de equipamento entretanto adquirido. 

João Pedro Marques 

Como actividades complementares, destinadas a manter um nível de desempenho 
razoável na organização, no que diz respeito ao uso e potenciação das tecnologias 
disponíveis: 

- Manutenção do Sistema Informático do GEOTA, com a continuação do 
esforço na aplicação de medidas de protecção da integridade e cópia de 
segurança de dados, software, integridade física de equipamentos e 
instalações. 

- Aquisição, reforço e recuperação de equipamento informático, com suportes 
de Firewall, Gestão de Ficheiros, Impressoras e computadores para apoio do 
trabalho dos grupos e do secretariado. 

- Manutenção do contrato de acesso via cabo à Internet. 

- Criação e manutenção de caixas de correio electrónico para os grupos e 
projectos necessitados. 

Hélder Careto 

João Pedro Marques 

Vitor Sarabando 

Como actividades de suporte, em particular para desenvolvimentos futuros, irão 
elaborar-se candidaturas a programas específicos de produção de conteúdos em 
português para a Internet, bem como desenvolver-se novos financiamentos por outras 
vias. 

Hélder Careto 
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Encontros com o GEOTA 

Reuniões mensais e sessões abertas aos novos associados e colaboradores para facilitar a sua 
integração nos grupos de trabalho. 

 

Hélder Careto 

Turismo Sustentável para Portugal 
 

“Ecotours – Para Um Turismo Sustentável” (As Ecotours aparecem integradas nos 
projectos de Turismo Sustentável para 2005).  

Objectivos - Promover o conhecimento sobre a realidade social e ambiental do 
património natural e cultural, das suas potenciais e das ameaças ao meio ambiente e ao 
património das regiões onde se realizará o projecto. principais destinatários: 5% - 
técnicos de ONGs; 5% - professores; 75% - jovens adultos; 10% - população em geral 
de um grupo de 75 participantes previstos. acções a desenvolver: preparação das 
actividades, nomeadamente de visitas guiadas por especialistas, percursos pedestres, 
canoagem, recolha de informação, atendimento e esclarecimento de perguntas, recolha 
de inscrições, distribuição de material pedagógico em casa acção.  

Locais e datas: 

- 23, 24 e 25 Abril – Parque Natural da Ria Formosa e Parque Natural de 
Doñana 

- 25 e 26 de Junho – Parque Natural da Peneda -Gerês 

- 1 e 2 de Outubro – Parque Natural da Serra da Malcata 

 

Miguel Pedro 

Teresa Tomé 

Saúde Martins 

Isabel Moura 

 

Guia para Gestores de Turismo Sustentável: conclusão dos trabalhos e edição. Hélder Careto, Susana Lima 

Plano de Formação: inclusão de acções de formação específicas de curta duração aos 
participantes das Ecotours e aos colaboradores do projecto, estagiários ou não. 

Hélder Careto, Pedro Santos 

Percursos de Interpretação: estabelecimento no terreno de percursos documentados, 
cartografados, com sinalética adequada, multilingue, homologados por federações 
nacionais e internacionais de montanhismo e pedestrianismo e obedecendo a critérios 
de turismo sustentável. 

Podem ser considerados requisitos para o turismo acessível no estabelecimento de 
alguns percursos. 

Hugo Vieira, Alberto Corvo, Joana 
Prates 

Riverwatch: coordenação com os percursos de interpretação, aproveitando as 
potencialidades do SIG e da vertente Internet, bem como as oportunidades 
pedagógicas e de monitorização ambiental colocadas. 

Hugo Vieira, Alberto Corvo 

SIG – coordenação dos levantamentos de dados do terreno com cartografia digital para 
o apoio à produção de cartografia impressa e imagens de valor informativo e 
documental. 

Pedro Santos 

Edição de material informativo: roteiros, folhetos, monografias, on-line e impressas. Hélder Careto, Alberto Corvo 

Exposição Hélder Careto, Alberto Corvo 

Debates sobre turismo e Desenvolvimento Sustentável: sessões de informação e 
promotoras da participação do público; destinatários: Participantes das ecotours, 
residentes nas regiões afectadas pelo projecto, colaboradores do GEOTA e das ONGA 
parceiras. 

Hélder Careto, Alberto Corvo 

WEBSITE – criação de um subsite do GEOTA dedicado ao projecto, como suporte à 
comunicação e facilitador dos serviços associados. 

Hélder Careto, João Pedro Marques, 
Hugo Vieira 

Angariação de financiamentos e novos colaboradores Hélder Careto 

Verdinho 

Não foram fornecidos elementos a tempo de virem a serem incluídos no presente 
documento. 
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Projectos Inter-associativos Nacionais e Regionais e 
Delegações Regionais 

 

Plataforma pelo Alentejo Sustentável (CPADA, GEOTA, LPN, QUERCUS, 
CEAI, FAPAS, SPEA) 

Em 2005, para além do lançamento dos processos em tribunal, pretende-se tentar 
avançar para parcerias no sentido de demonstrar modelos de desenvolvimento mais 
sustentáveis para a zona de intervenção de Alqueva, do que o actual modelo assente no 
regadio intensivo e na subsídio-dependência. 

 

João Joanaz de Melo 

(Representante do GEOTA) 

 

Plataforma OGM fora do prato 

Acompanhamento dos assuntos da plataforma e da lista de discussão 

 

Isabel Moura 

Plataforma Sabor Livre  

Manutenção da colaboração nesta plataforma. 

 

João Joanaz de Melo 

Conceição Martins 

CIDAMB – Associação Nacional para a Cidadania Ambiental 

Acompanhamento dos assuntos relativos a esta associação. 

 

Isabel Moura 

João Dias Coelho 

Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada (GEOTA/ PATO) 

(Delegação Regional do GEOTA de Caldas da Rainha) 

 

Conceição Martins (C) (Representante 
do GEOTA na Comissão de Gestão 

Comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas: Exposição sobre as Zonas 
Húmidas; Divulgação junto das escolas (envio de material Ramsar) 

(para todas as acções) 

 

Campo de férias  da Páscoa: campo de férias não residencial em Março, para 20 
crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos. 

Teresa Lemos 

Amílcar Caetano 

Jornadas de Educação Ambiental: “Zonas Húmidas” (Março/Outubro), “Plantas 
Aromáticas e Medicinais” (Maio) e “Dias Mágicos no Paul de Tornada & Jovens 
Exploradores no Paul de Tornada” (Julho/Agosto). Estas jornadas incluem exposições, 
actividades temáticas experimentais e desportivas, percursos e passeios temáticos. 

 

Paulo Henriques 

Helder Careto 

Isabel Moura 

Campo de férias  do Verão: campo de férias não residencial em Julho, para 20 crianças 
com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos.  

Horta e Jardim de Aromas:  Manutenção e ampliação da horta e do jardim de aromas. 
Actividades pedagógicas ligadas à temática na quinta do Paul e nas escolas ou 
entidades.  

 

Visitas guiadas ao Paul de Tornada:  com a possibilidade de integrarem também a 
realização de percursos mistério e/ou os percursos do Roteiro Ecológico de Caldas da 
Rainha. 

 

Ateliers experimentais temáticos: Embaixadores dos 3 R´s - Avifauna do Paul de 
Tornada - O Paul à Lupa - À Descoberta das Plantas – Cientistas do Paul – Artistas do 
Paul – Tempos Livres no Paul. 

 

Divulgação externa : apresentação da experiência na gestão do Centro e do Paul. 
 

Apoio a actividades de sensibilização e de educação ambiental:  destinadas a alunos do 
1º, 2º e 3º ciclo e secundário. 
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Continuum Verde (GEOTA /ADPMértola) (Delegação Regional do 
Alentejo) 

 

Jorge Revêz (C) 

Incidência Territorial: corresponde a uma área que incluí as Serras do Alentejo e 
Algarve (Serra do Cercal, Serra de Espinhaço de Cão, Serra de Monchique e Serra do 
Caldeirão) e os corredores fluviais adjacentes, com especial destaque para o Vale do 
Baixo Guadiana.  

O projecto será implementado em alguns concelhos da área geográfica referida: 
Odemira, Monchique, São Brás de Alportel, Alcoutim e Mértola 

Esta escolha prende-se, com a importância estratégica que algumas freguesias destes 
concelhos apresentam ao nível dos valores naturais, culturais e sociais, para o 
desenvolvimento de uma estratégia de conservação da natureza e desenvolvimento 
sustentável na região e na sua vulnerabilidade relativamente a alguns factores, em 
particular, os incêndios florestais. 

A ADPM estabeleceu em 1992 uma parceria activa com o WWF que incluiu ao longo 
da última década, a concretização de um vasto e diversificado conjunto de projectos no 
âmbito da conservação, da educação ambiental, do desenvolvimento sustentável e da 
gestão participada do território, numa fase inicial bastante centrados em Mértola, mas 
que progressivamente têm vindo a ser alargadas a uma área mais vasta e, actualmente 
os projectos que as duas entidades, juntamente com outros parceiros têm em curso, 
abarcam todo o Sul de Portugal. 

A visão que orienta o projecto é de alcançar nas próximas décadas uma conservação 
efectiva da biodiversidade e da paisagem nesta vasta área, gerando simultaneamente 
benefícios significativos para as populações locais, constituindo-se o “Cordão Verde” 
como um do exemplo de desenvolvimento sustentável. 

Visualização da exposição sobre o território - Esta exposição já existente, tem como 
intuito, sensibilizar para a importância de estabelecer um continuum verde entre as 
principais áreas naturais desta região, baseado numa estratégia integrada de 
conservação e desenvolvimento sustentável do território, divulgar as potencialidades 
inerentes ao património natural e cultural das áreas serranas do sul do país e alertar 
para a necessidade de se adoptarem medidas de conservação e gestão deste território, 
que envolvam não só as entidades administrativas, mas também e essencialmente a 
população residente e interveniente na gestão do território. 

Actividades ambientais sobre Linhas de Água - Uma vez que as regiões da área de 
abrangência do projecto, têm linhas de água, e sendo este um elemento importante na 
paisagem torna-se também pertinente, para uma gestão global do território abordar esta 
temática. 

Deste modo, com base num folheto de restauro ecológico de linhas de água, visa-se 
divulgar algumas práticas de restauro, abordando neste sentido a limpeza das linhas de 
água, as técnicas de consolidação das linhas de água, o aproveitamento da regeneração 
natural e como se deve proceder nos adensamentos ou plantações, nomeadamente no 
que se refere à preparação de terreno e espécies a colocar. 

 

 

Marta Cortegano 

Joana Reis 
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Coastwatch – Coordenadores Regionais 

 
Desenvolvimento da Campanha Coastwatch ao nível regional através da rede de associações, 
escolas, entidade públicas e representantes regionais do GEOTA.* 
Renovação dos protocolos entre o GEOTA e as várias entidades responsáveis pela 
coordenação regional. 

* - Previsão para 2005, sujeita alterações. 

 

 

 

Lurdes Soares (C) 

 

 

COORDENADORES REGIONAIS * ÁREA 
Câmara Municipal de V. R. Stº António Monte Fino a Vila Nova da Cacela 

Centro de Educação Ambiental de Marim 

Parque Natural da Ria Formosa: 
Cabanas de Tavira a Praia do Garrão 

LPN - Alentejo Vila do Bispo a Malhão Aivados 

Vertigem Azul Zona de Tróia e Comporta 

Clube da Montanhismo da Arrábida Setúbal a Cabo Espichel 

Grupo Flamingo Sapal de Corroios 

Câmara Municipal do Barreiro  Coina ao Barreiro  

Câmara Municipal do Montijo Estuário do Tejo: Lançada a Base Aérea do Montijo 

Câmara Municipal da Moita Estuário do Tejo: Lavradio a Sarilhos  

GEOTA (AML) 
Cabo Espichel a Estuário do Tejo, Lisboa, Ericeira, 
Estuário do Mondego a Tocha 

Associação Comunidade Verde  Alcântara a Terreiro do Paço 

Grupo Ecológico de Cascais Linha do Estoril/ Cascais/ Guincho 

AEP – Prena (Associação de Escoteiros 
Portugueses) 

Ponta do Rebolo a Barril de Baixo  

 

Espeleoclube Torres Vedras Ponta de Messapez a Porto das Barcas 

Escola Básica 2, 3 Dr. João das Regras Porto do Dinheiro a São Bernardino 

Associação PATO Praia de S. Bernardino a Nazaré 

OIKOS - Leiria Nazaré a Sul do Estuário do Mondego 

Câmara Municipal de Figueira da Foz Gala a Quiaios eTocha 

Câmara Municipal de Ílhavo 
Vagueira  a Costa Nova; de Gafanha da Boa Hora a 
Gafanha de Aquém e de Vista Alegre a Ílhavo 

Câmara Municipal de Vagos 
Vagueira Mar, Vagueira Ria a Gafanha da Boa Hora e 
Vagos 

ADACE Canal das Pirâmides a Murraceira  

Bionúcleo - Aveiro Laranjo a Marinha  

Clube do Ambiente – Sta Mª da Feira Carregal a Praia de Paramos  

Associação de Defesa da Praia da Madalena Praia da Madalena 

Onda Verde - Vila Nova de Gaia Porto a Praia Srª da Guia (Vila do Conde) 

Corema Póvoa do Varzim a Caminha (Cristelo) 

Gê-Questa Açores/ Terceira 

Câmara Municipal da Horta Açores/ Faial 

AZÓRICA Açores/ Faial 

Associação Ecológica Amigos dos Açores Açores/ S. Miguel e Pico 

Ecoteca de S. Jorge Açores/S. Jorge 

Centro de Educação Ambiental Funchal Madeira (Porto Novo a Poças do Governador) 

   

Helena Simões 

Isabel Moura 

Teresa Venceslau 
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Representações junto de ONG ou similares Representantes 

Confederação Portuguesa das ADA 

Manutenção da representação  

 

Hélder Careto  

João Joanaz de Melo 

CIDN - Conselho Ibérico para a Defesa da Natureza 

Dar a colaboração possível para a manutenção desta entidade em funcionamento e para 
o desenvolvimento de algumas actividades. 

 

Conceição Martins 

Isabel Moura 

EPE – European Partners for the Environment 

Manutenção da representação. 

 

Direcção 

 

EUCC - European Union for Coastal Conservation 

Manutenção da representação. 

 

Isabel Moura 

 

ECOESTE 

Dar a colaboração possível para a manutenção desta entidade em funcionamento e para 
o desenvolvimento de algumas actividades. 

 

Conceição Martins 

Carlos Baptista 

 

EEB/BEE – European Environmental Bureau 

Acompanhamento, análise e discussão das principais questões ambientais europeias e 
linhas orientadoras da política de acção do EEB. 

Presença na Conferência anual do EEB e na Assembleia Geral do EEB a realizar em 
Bruxelas no último trimestre. 

Reuniões trimestrais entre as diversas associações portuguesas membros do EEB, de 
forma optimizar o trabalho realizado a nível nacional no âmbito do EEB. 

Grupo de trabalho: Manutenção das representações nos grupo de trabalho e eventos 
associados. Divulgação de informação e participação nas campanhas a nível 
internacional. 

Grupo Rótulo Ecológico Europeu: 

Pretende-se, neste grupo de trabalho do GEOTA, avançar sobre as seguintes áreas: 

Integrar novos membros interessados na temática, uma vez que só existe uma pessoa 
dedicada a este tema no GEOTA (Luciana Macedo). 

Elaborar um dossier técnico sobre o tema. 

Fazer um estudo sobre a implementação do REE em Portugal, abordando os seguintes 
aspectos: 

- actuação dos organismos públicos com responsabilidades no REE (DGE, IA e 
Inst. do Consumidor); 

- levantamento do nível de conhecimento das empresas e dos consumidores 
acerca destes tema e das vantagens associadas ao REE; 

- Feedback dos produtores de produtos portugueses detentores do REE. 

Acções e programas de acção para divulgação do rótulo em empresas, consumidores, 
etc. 

 

João Vieira 
(Representante na Conferência 
Nacional) 

Conceição Martins 
Joaquim Rocha Afonso 
(Grupo da Água) 

Joaquim Rocha Afonso 
(Grupo do CleanAir) 

Joana Prates 
(Grupo da RFE)  
Ana Teresa Calmeiro 
Daniela Alves 
(Grupo de Resíduos) 

Luciana Macedo 
(Grupo Rótulo Ecológico Europeu) 

Graça Brito 
(Grupo de Solos) 

Fernando Santos 
(Grupo de Ambiente Urbano) 

MEDForum 

Dar a colaboração possível para a manutenção desta entidade em funcionamento e para 
o desenvolvimento de algumas actividades. 

 

Hélder Careto 

 

Seas At Risk 

Dar a colaboração possível para a manutenção desta entidade em funcionamento e para 
o desenvolvimento de algumas actividades. 

 

Joaquim Afonso 

Isabel Moura 
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Representações em Organismos Representantes 

CAIA - Comissão de Acompanhamento Ambiental das Infra-estruturas de 
Alqueva (1) 

  

Não foi ainda decidido se as ONGA irão ou não retomar o seu lugar na CAIA em 2005 João Joanaz de Melo (GEOTA) Efectivo 

Comissão Local de Acompanhamento do POLIS Bragança  (1) 
 

Acompanhar a implementação do Centro de Interpretação Ambiental Conceição Martins 

Comissão Local de Acompanhamento do POLIS Cacém   (1) 
  

Pretende-se continuar a acompanhar a reconversão urbana, bem como apresentar as 
sugestões das ONGA que o GEOTA representa. Pretende-se melhorar a informação a 
transmitir à CPADA. 

Pretende-se, em colaboração com o Olho Vivo, organizar um debate sobre o Núcleo 
Histórico de Agualva. 

Pedro Costa(efectivo)  

Graça Serra(suplente) 

Comissão Local de Acompanhamento do Polis da Costa da Caparica  (1) 
  

Para 2005 pretende-se continuar as actividades do ano anterior, com destaque para as 
seguintes: 

- Discussão dos planos de pormenor das Praias Urbanas, Praias de Transição, 
Praias Equipadas e Zona Rural e Urbana Nascente, não só em sede de Comissão 
Local de Acompanhamento, mas também directamente com a CostaPolis, a 
Câmara Municipal de Almada, o Governo e os parceiros locais interessados; 

-  Lançamento em novos moldes do debate público sobre o Polis da Costa da 
Caparica, eventualmente em colaboração com a Universidade Nova de Lisboa, 
apostando num perfil público mais elevado; 

-  Discussão dos projectos complementares estruturantes, com destaque para a 
defesa da extensão do Metro Sul do Tejo à Costa da Caparica, da criação do 
Parque Natural da Costa da Caparica, da conclusão do IC32, de uma versão 
minimalista da ER 377-2, e a oposição a qualquer nova travessia rodoviária do 
Tejo em Lisboa 

João Joanaz de Melo (GEOTA) (efectivo) 

José Manuel Caetano (FPCUB) 

Jorge Raposo (CAA)  

(Suplentes) 

Comissão Mista de Coordenação da Reserva Natural da  
Lagoa da Sancha e de Santo André   (1) 

  

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. Fernando Santos (efectivo) 

Cláudia Silva (suplente) 

Comissão Mista de Coordenação do Plano de Ordenamento  
da Reserva Natural das Berlengas (1) 

  

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. Marina Silva(Efectiva) 

Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Litoral Alentejano (PROTALI) (1) 

  

Continuar-se-á a actividade de acompanhamento e pressão para que a Comissão inicie o 
seu funcionamento. 

No início de 2005 foi contactada a Câmara Municipal de Grândola. 

Far-se-á um esforço no sentido de informar a CPADA dos trabalhos desenvolvidos. 

Patrícia Veloso (Efectivo - actividade 
suspensa em Agosto de 2004) 

Pedro Costa (Suplente) 

Comissão Mista de Coordenação de Revisão do Plano de  
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

  

Aguarda-se a conclusão do concurso internacional para o efeito Pedro Silva (efectivo) 

Isabel Moura (suplente) 
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Comissão Mista de Coordenação do Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Área Metropolitana de Lisboa   (1) 

  

Manutenção da representação Fernando Santos (efectivo) 
Frederico Lyra (suplente) 

Comissão Mista de Coordenação do Plano Sectorial  
da Rede Natura 2000  (1) 

  

Manutenção da representação.  Isabel Moura (efectiva) 
Conceição Martins (suplente) 

Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo (1) 

 
 Vitor Góis Ferreira (efectivo) 

Manutenção da representação. Isabel Noronha (suplente) 

Conselho Nacional das Pescas   (1) 
  

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. Fernando Santos (GEOTA) 

Conselho Nacional da Água 
 

 

Manutenção da representação e elaboração de propostas e pareceres sobre a nova Lei da 
Água e sobre a implementação do Plano Nacional da Água e da Directiva Quadro da 
Água. 

João Joanaz de Melo 

Comissão Consultiva do Programa Nacional de Política de Ordenamento 
do Território (1) 

 

Hélder Careto (efectivo - GEOTA) 

Continuar a acompanhar o andamento dos trabalhos da CC-PNPOT, na elaboração do 
parecer final, e o de preparar as ONGA e opinião pública para a intervenção activa neste 
processo, em particular na fase de consulta do público prevista. 

Maria João Pereira (Suplente – LPN) 

  

 
 
Observações: 
(1) – Representação das ONGA nacionais no âmbito do Protocolo de Nomeação de Representantes em Organismos 
Públicos gerido pela CPADA. 
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Logística Responsáveis 
 

Secretariado e apoio técnico 

Secretariado 

Manutenção do nível de aproveitamento dos programas PAAJ – Área Recursos 
Humanos e de outros programas de ocupação temporária de jovens, dado que o 
recurso ao trabalho temporário destes jovens funciona também como forma concreta 
de sensibilização dos próprios com efeitos multiplicadores em relação a outros 
jovens. Realização de estágios remunerados com o apoio do IEFP. 

Realização de estágios não remunerados de complemento curricular ou fim de curso 
para o apoio a áreas e projectos específicos do GEOTA. 

Melhoramento do nível de atendimento e funcionalidade do secretariado do GEOTA 
Manutenção do desempenho no tratamento e arquivo de documentação e informação. 

Manutenção de software do GEOTA. 

Manutenção de equipamento. 

Secretariado e despacho da Comissão Executiva e a Direcção. 

Apoio técnico 

Funcionamento do Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada 

Apoio técnico às áreas Jurídica, Reforma Fiscal Ambiental, Avaliações de EIA, 
Litoral e Tecnologias de Informação.. 

 

Helder Careto  

(secretário executivo) 

Saúde Martins  

(secretária de direcção) 

Manuela Rodrigues 

(apoio administrativo) 

Apoio Técnico 

Lurdes Soares (Professora destacada 
para o projecto CW) 

João Pedro Marques 
(Apoio técnico Tecnologias de 
Informação) 

Sónia Coelho  
(apoio técnico Jurídico - PAAJ) 

Joana Prates 
(Apoio Técnico ao RFA - PAAJ) 

Teresa Venceslau 
(Apoio técnico Avaliações de Impacte 
Ambiental  - PAAJ). 

Teresa Lemos 
(Apoio técnico Centro Ecoógico 
Educativo do Paul de Tornada  - PAAJ 
– DR Leiria). 

 

Equipamento 

Foram apresentadas candidaturas para reforço de equipamento informático e de 
informação geográfica 

Manutenção e reforço da rede informática no GEOTA. 

Reforço da protecção eléctrica do equipamento 

Aquisição de equipamento de protecção das instalações contra intrusão. 

 

Comissão Executiva 

Hélder Careto 

 

Serviços externos 

Manutenção do serviço de contabilidade (GESTBAND). 

Manutenção da adesão ao servidor Internet (Telecabo), com correio electrónico e 
acesso à Internet. 

Manutenção dos fornecimentos de serviços de telefone, água e electricidade. 

 

Comissão Executiva 

Hélder Careto 

Saúde Martins 

 

Sede (obras e manutenção) 

Continuação do acompanhamento do projecto de remodelação e restauro das 
fachadas e telhado do edifício onde se situa a sede do GEOTA. Participação nas 
reuniões do condomínio. 

 

Comissão Executiva 

Hélder Careto 

 

 
 
 
Anexos: 

Calendário de Actividades do GEOTA - 2005 (Provisório) 
Orçamento para 2005 
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Calendário de Actividades do GEOTA - 2005  

Mês Dias 
Entrega 

documentação 
Eventos Previstos Parceria Colaborações/Responsáveis 

7  Direcção  GET 

25 14/01/2005 GEOTÀLUPA  IPJ Janeiro 

24  
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

1  
Campanha “Fevereiro – Mês das Zonas Húmidas” 
Semana de Actividades no Paul de Tornada 

PATO  

2  Dia Mundial das Zonas Húmidas PATO  
3  Direcção  Instrumentos Económicos 

9 14/01/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 
Fevereiro 

12 09/02/2005 
Conselho Geral Palhota 
Formação de Dirigentes Associativos 

ONGA com 
protocolo 

IA, IPJ, Palhota Viva  

1 14/01/2005 Campanha “Março – Mês da Floresta e da Conservação da Natureza”   

3 11/02/2005 GEOTÀLUPA  IPJ 
3  Direcção   

9 11/02/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

12  Assembleia-geral  Pr.Mesa da Assembleia-geral 
19 e 
20 

11/02/2005 Acção de Formação sobre Resíduos  G.Resíduos, IPJ 

21 11/02/2005 
 
Dia Mundial da Floresta e Dia da Árvore – Início de Primavera 

  

22 11/02/2005 Dia Mundial da Água   

Março 

22 11/02/2005 Dia Mundial da Meteorologia   
2 11/02/2005 Acção de Formação s/ Direito do Ambiente e OT -I  G. Jurídico, IPJ 

7  Direcção  Meio Marinho - Coastwatch 

6 11/02/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

7 11/02/2005 Dia Mundial da Saúde   
13 e 
14 

11/02/2005 Acção de Formação sobre Avaliação de AIA  AIA, IPJ 

16 11/02/2005 Acção de Formação – Introdução aos SIG  Litoral Digital, IPJ 
22  Dia Internacional da Terra   
23 a 
25 

11/02/2005 
ECOTOUR  
Parque Natural da Ria Formosa e Parque Natural de Doñana 

 TSpP 

26 11/02/2005 Sessão de Apresentação dos Estágios do GEOTA  Direcção 

Abril 

28 a 
30 

11/02/2005 
Seminário Coastwatch 
Dia Internacional de Monumentos e Sítios 

 Meio Marinho - Coastwatch 

1 11/02/2005 
Início campanha “ Maio - Mês da Energia” 
Semana de actividades para crianças e jovens relacionadas com plantas 
aromáticas e medicinais no Paul de Tornada 

 
Grupo de Energia e 
Transportes 

5 11/02/2005 Dia Mundial do Campo   

5 15/04/2005 GEOTÀLUPA  IPJ 

5  Direcção  
Grupo de Energia e 
Transportes 

7 15/04/2005 Acção de Formação s/ Direito do Ambiente e OT -II  G. Jurídico, IPJ 

7 15/04/2005 
Conselho Geral 
Formação de Dirigentes Associativos 

ONGA com 
protocolo 

IPJ 

9  Dia Mundial das Aves   

11 15/04/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

15  Assembleia-geral eleitoral  Pr.Mesa da Assembleia-geral 

14 e 
21 

15/04/2005 Acção de formação sobre Gestão Ambiental  GET, IPJ 

22  Dia Internacional para a Diversidade Biológica   
23-
24 

15/04/2005 Acção de Formação sobre Avaliação de AIA  AIA, IPJ 

28 15/04/2005 Acção de Formação s/ Direito do Ambiente e OT -III  G. Jurídico, IPJ 

Maio 

29 15/04/2005 
Dia Nacional da Energia 
Campanha de Sensibilização em Escolas 

 GET, IPJ 
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Calendário de Actividades do GEOTA – 2005 (continuação) 
1 15/04/2005 Campanha “Junho – Mês dos Oceanos”   
3  Direcção  Turismo Sustentável 
5 15/04/2005 Dia Mundial do Ambiente   
8 15/04/2005 Dia Mundial dos Oceanos   

9 15/04/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

17 15/04/2005 Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca   

18 15/04/2005 Acção de Formação s/ Direito do Ambiente e OT -IV  G. Jurídico, IPJ 

26 15/04/2005 Dia do Sol   

Junho 

25 e 
26 

15/04/2005 
ECOTOUR  
Parque Natural da Peneda -Gerês 

 TSpP, IPJ 

7 17/06/2005 GEOTÀLUPA  IPJ 

7  Direcção  TSpP 
8 17/06/2005 Sessão de Apresentação dos Estágios do GEOTA  Direcção 
11 17/06/2005 Dia Mundial da População   
16  
 

17/06/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00  

Secretário Executivo 

28 17/06/2005 Dia Mundial de Conservação da Natureza   

Julho 

28  Direcção  Água 
 17/06/2005 Mês do Combate aos Fogos Florestais   

Agosto 
9 17/06/2005 Dia Internacional dos Povos Indígenas   
1 17/06/2005 Campanha “Setembro - Mês do Turismo Sustentável”   
8 18/08/2005 GEOTÀLUPA  IPJ 
8  Direcção  Resíduos 
5 18/08/2005 Reunião Coordenadores - Coastwatch  Meio Marinho, IPJ 
16 18/08/2005 Dia Mundial para a Preservação da Camada de Ozono   

16 18/08/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

18 18/08/2005 Regata do Ambiente  
Meio Marinho, CNOCA, 
ANC, IPJ 

22 18/08/2005 Dia Internacional da Limpeza das Praias   

23 e 
24 

18/08/2005 
Acção de formação sobre solos contaminados em áreas mineiras e 
industriais 

ADPM  
Grupo de Solos e FCT/UNL, 
IPJ 

 18/08/2005 Dia Mundial do Mar   

Setembro 

26 18/08/2005 Dia Mundial do Turismo   

1 18/08/2005 
Início da Campanha Coastwatch 2005 
Dia Nacional da Água – Campanha “Outubro  - Mês da Água e das 
Zonas Costeiras” 

 G.Meio Marinho, IPJ 

1 e 2 18/08/2005 
ECOTOUR / Conselho Geral/ Formação de Dirigentes Associativos 
Parque Natural da Serra da Malcata 

ONGA com 
protocolo 

TSpP 
IPJ 

3 18/08/2005 Dia Mundial do Habitat   
4 18/08/2005 Dia Mundial dos Animais   
6  Direcção  Ordenamento 
8 18/08/2005 Acção de Formação s/ Direito do Ambiente e OT -V  G. Jurídico, IPJ 
8 18/08/2005 Acção de Formação – Introdução aos SIG  Litoral Digital, IPJ 
12 18/08/2005 Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais   

12 18/08/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

 18/08/2005 
Semana Mundial da Floresta Tropical 
(3ª semana de Outubro) 

  

Outubro 

24 a 
28 

18/08/2005 Seminário sobre contaminação de solos e águas subterrâneas 

FCT/UNL, 
Simon & 
Associates, Inc 
(USA) 

Grupo de Solos e FCT/UNL, 
IPJ 

3 15/10/2005 GEOTÀLUPA  IPJ 
3  Direcção  Reforma Fiscal Ambiental 

6 15/10/2005 
Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Ambiente em 
Guerra e Conflito Armado 

  

11 15/10/2005 
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 

 Secretário Executivo 

12-
13 

15/10/2005 Acção de Formação sobre Ordenamento do Território  G.Ord. Território, IPJ 

19 15/10/2005 Acção de Formação s/ Direito do Ambiente e do Urbanismo -VI  G. Jurídico, IPJ 

Novembro 

     
1 15/10/2005 Campanha “Dezembro – Mês da Diversidade Biológica”   

14  
Encontros com o GEOTA 
Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h30 

 Secretário Executivo 

11 15/10/2005 Dia Internacional das Montanhas   

15  Direcção  Jurídico 

Dezembro 

29 15/10/2005 Dia Internacional para a Diversidade Biológica   



Plano de Actividades 2005 20 

Orçamento do GEOTA para 2005 

 
 

Proveitos   € 

Quotas   5000 

Donativos   200 

Publicações   300 

Formação/Seminários   8000 

Actividades   4000 

Subsídios de entidade públicas   80000 

Subsídios de entidades privadas   40000 

Outros   10000 

 Total 147500 

   

   

Despesas   € 

Pessoal    45000 

Deslocações e estadas   13000 

Consumíveis   7000 

Funcionamento   11000 

Seguros   1000 

Rendas   8000 

Actividades   33000 

Diversos   3500 

 Total  121500 

 


