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Associação Nacional de Defesa do Ambiente 

em actividade desde 1981 
Land use management and Environment NGO 

Objectivos e prioridades 

As linhas de actuação para 1998 enquadram-se nas linhas estabelecidas pela Direcção e deverá integrar a estratégia 
apresentada pela Comissão Executiva para o biénio 97/98, na Assembleia Geral em 31 de Janeiro de 1997. 
O GEOTA mantém em 1998, o objectivo global de catalizar a mudança de atitudes e comportamentos dos cidadãos, 
por forma a criar uma consciência individual e colectiva actuante, contribuindo para uma sociedade mais justa do ponto 
de vista social e ambiental. 
 

Quem vai fazer o quê em 1998? 

Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
 

Órgãos 
 
Mesa da Assembleia Geral: 
 Carlos Pimenta (presidente), 
João Joanaz de Melo (vice-presidente), 
Teresa Calmeiro (secretário),  
Sónia Fernandes (suplente). 

Assembleia Geral  
Reunião ordinária, em 31 de Janeiro de 1998. 

 
Conceição Martins (presidente),  
Nuno Gomes  (Vice Presidente), 
Carlos Baptista (Vice Presidente),  
Paula Lee (tesoureira),  
Isabel Moura (Vogal) ,  
Rute Curto, Fernando Gil e  
Olívia Gonçalves (suplentes). 

Comissão Executiva 
Está previsto realizarem-se reuniões semanais para o despacho corrente, e 
algumas reuniões extraordinárias para tratamento de assuntos pontuais  
 

 
João Carlos Caninas (presidente), 
Marlene Marques e Fátima Valverde 
(vogais), Maria Vieira (suplente). 

Conselho Fiscal 

 
Comissão Executiva, coordenadores das 
áreas de trabalho e projecto. 

Direcção 
Está previsto realizarem-se reuniões mensais. 

 
Direcção e ADAs com protocolo de 
representação:  
ADAPA, AEAT, Amigos da Beira, 
Azórica, FPCUB, Oikos Leiria, PATO, 
Palhota. 

Conselho Geral 
Estão previstas 3 reuniões, de acordo com o figurino anterior: 
� 28/02 a 01/03 
� 30-31/05 
� 26-27/09 
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Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
 

Áreas temáticas 
 Agricultura e Florestas 

Reconstituição do grupo de trabalho; 
Acompanhamento da discussão sobre Desertificação; 
Acompanhamento da discussão sobre Agenda 2000. 

 
Fernando Gil, 
João Joanaz de Melo, 
Marlene Marques. 

Água  
Reconstituição do grupo de trabalho; 
Participação na discussão a nível europeu sobre a nova Directiva-Quadro da Água; 
Preparação a título piloto de uma Campanha "Riverwatch", prevendo-se a colaboração com o grupo 
GAIA da AEFCT/UNL 
Continuação do acompanhamento do dossier Alqueva 
Continuação do acompanhamento do Conselho de Bacia do Tejo e do Conselho Nacional da Água 

 
João Joanaz de Melo 
(coordenador), 
Isabel Noronha 

AIA/EIA 
Aumentar a dimensão e capacidade de resposta do grupo; 
Intervir na discussão pública da transposição da nova Directiva AIA e PCIP, bem como da 
projectada directiva sobre avaliação estratégica de planos; 
Estabelecer protocolo com o IPAMB para facilitar acesso aos EIA's. 
Realização de duas acções de formação de quadros associativos para intervenção em processos de 
AIA. 
Análise de casos críticos emergentes: A2, Barragem de Odelouca, Barragem do Sabor, Barragem de 
Sela, entre outros. 

Graça Serra 
(coordenadora), 
Marlene Marques e 
Fernando Carvalho 

Ambiente Urbano 
Com o objectivo de 1) avaliar o processo de aplicação dos princípios da Agenda 21 ao nível Local; 
2) caracterizar e analisar a situação com base nos dados recolhidos; 2) melhorar o nível de 
informação e técnico dos recursos humanos com intervenção na gestão autárquica, através da 
produção de documentação de referência; 3) promover parcerias entre as ONGs com intervenção na 
área do ambiente e autarquias locais e outros actores do desenvolvimento local; 4) promover a 
participação da sociedade civil na gestão sustentável do território, o Grupo de Ambiente Urbano 
propõe-se levar acabo as seguintes actividades: 
Realizar um inquérito às autarquias com vista à avaliação, análise e caracterização da situação 
relativa ao processo de aplicação dos princípios da Agenda 21 ao nível local. Este inquérito inclui 
uma recolha de documentação sobre experiências já realizadas neste âmbito. 
Produzir um Dossier Técnico (Colecção Agenda 21 Local) composto por um conjunto de fichas 
subordinadas aos temas que integram a Agenda 21 (21 Questões sobre a Agenda 21 Local, Ambiente 
e Emprego, Agricultura e Pecuária, Água e Águas residuais, Biodiversidade, Educação e 
Investigação, Energia, Florestas, Habitação e Urbanismo, Indústria, Litoral, Ordenamento do 
Território, Padrões de Consumo e Defesa do Consumidor, Participação da Pública no 
desenvolvimento local e acesso à informação [reforço do papel dos parceiros e responsabilidade 
partilhada], Património Cultural, Pobreza e Exclusão Social, Regulamentação e Legislação, 
Recursos e Mecanismos Financeiros, Resíduos, Saúde, Transportes e Comunicações) bem como 
exemplos de boa práticas nacionais e internacionais, com vista à troca de experiências. 
Preparar alguns textos a incluir nas actas do 8º Encontro das ADA: Pela Terra, alertar e agir, com 
base nas conclusões dos Encontros Internacionais sobre Ambiente Urbano. 
Promover as actividades do Grupo junto dos associados do GEOTA, com vista à angariação de 
novos membros. É de referir a participação de um elemento a colaborar no âmbito do Programa JVS, 
cuja candidatura para 1998 foi apresentada em Novembro de 1997. 
Contribuir para a Homepage do GEOTA, através da disponibilização on line do material e 
informação adicional sobre ambiente urbano que for sendo produzida e angariada. 
Preparar uma acção de formação sobre Ambiente Urbano, que irá ser desenvolvida no âmbito do 
Curso de Formação de Formadores em Educação Ambiental, promovido pela Câmara Municipal de 
Lisboa e a Casa Pia de Lisboa. 
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Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
Rute Curto 
(coordenadora),  
Sónia Fernandes, 
Olívia Gonçalves,  
João Fernandes 

Animação 
Programa provisório das Ecotours incluído no anexo das actividades do GEOTA para 98.. 

 
Isabel Moura,  
Lídia Mateus,  
Miguel Correia 

Conservação da Natureza  
O grupo pretende finalizar os projectos iniciados, continuar a acompanhar alguns dos assuntos mais 
relevantes na área da Conservação da Natureza e reestruturar a orgânica, de forma a intensificar e 
ampliar a sua área de actuação. 
Resposta a pedidos provenientes de escolas e pessoas individuais relativas a questões relacionadas 
com a conservação da natureza. 

Carla Soares 
(coordenador), 
Elisabete Abreu, Carlos 
Baptista, Margarida 
Paradinha, Rute Curto 

Cooperação Internacional 
Objectivos Específicos: 
� Estabelecer contactos com os outros grupos e associações envolvidos na cooperação; 
� Tratamento da informação recebida directamente ligada ao grupo; 
� Divulgação de actividades dentro desta área, tais como: seminários, encontros, congressos, 

acções de formação e outras. 
Actividades: 
� Elaboração de projectos para a realização de acções de formação e intercâmbio a nível nacional 

e internacional; 
� Organização de exposições temáticas; 
� Planeamento e realização de actividades diversas. 
Projectos: 
� Exposição fotográfica das primeiras actividades de cooperação realizadas em 1997; 
� Acção de formação em colaboração com o Grupo de Animação em "Animação e Gestão 

associativa na área do ambiente"; 
� Projectos de cooperação integrados no "Programa de cooperação com África" do Instituto 

Português da Juventude; 
� Jornadas de reflexão sobre a cooperação que tem vindo a ser feita 

Filipa Ramalhete 
(coordenadora),  
João Carlos Caninas, 
Pedro Oliveira,  
Lurdes Raposo,  
Nuno Senos,  
António Loureiro. 

Cultura e património  
Objectivos do grupo: 
A nível interno, organizar a documentação do grupo, o material de apoio e a articulação das 
actividades entre os seus membros. 
A nível externo, contribuir para a melhoria do conhecimento sobre o estado do património cultural 
português (edificado, natural, arqueológico, etnológico..) que sirva de base às acções de 
sensibilização junto das instituições tutelares, com vista à adopção de medidas de protecção e 
salvaguarda desse património, e junto das populações com vista ao aumento da auto-valorização 
cultural como forma de prevenção da degradação do património. 
Projectos: 
1. Projecto (Con)viver com o património 
Tratamento das respostas, já recebidas; continuação do envio das solicitações às autarquias e às 
ADP; elaboração do guia das entrevistas a efectuar às populações dos concelhos do litoral; realização 
das entrevistas citadas; elaboração do projecto definitivo. 
2. Cultours 
Continuação das visitas. O programa está incluído no anexo das actividades do GEOTA para 98. 
Pretende-se obter patrocínios para estas visitas, levar a cabo o concurso de fotografia (actualmente 
em preparação) entre os participantes, e melhorar de forma geral a organização destes eventos. 
3. Colaboração com o grupo de Animação. 
Aplicar no terreno o projecto de, através dos participantes das ECOTOURS, obter informação sobre 
o estado actual do património edificado, mediante o preenchimento de pequenos questionários. 
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Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
 
Paula Lee,  
Carlos Baptista,  
Sónia Ambrósio,  
Hélder Careto, 
Francisco Dias,  

Documentação e informação 
-Finalização da fase de implementação do projecto Mediateca de Ambiente 
-Reedição do Boletim Informativo do GEOTA: 
Periodicidade Bimestral. N.º 1 II série previsto para Fevereiro de 1998. O boletim pretende ser um 
meio de comunicação / informação com os associados e outros destinatários. Pretende-se dar 
informações relativas à actividade da associação; divulgar as representações dos seus membros ; 
divulgar o calendário de actividades futuras, informar sobre o desenrolar dos projectos em curso; 
divulgar as actividades das associações com protocolo; listar a representação do GEOTA na 
comunicação social.  Pretende-se também a edição dos conteúdos do boletim na Homepage do 
GEOTA. 

 
João Joanaz de Melo 

Economia e Ambiente 
 

 
Margarida Braga 
(coordenadora),  
João Joanaz de Melo, 
Marlene Marques, 
Manuel Fernandes, 
Luis Jesus 

Energia e Ambiente 
Publicação de um manual sobre energias renováveis com o objectivo de formar a população jovem 
das escolas secundárias acerca das várias aplicações que utilizam energias renováveis e que tenham 
sido já desenvolvidas. Trata-se, como tal, de um manual eminentemente prático. O autocolante tem 
como objectivo cativar a atenção destes jovens para o manual e ser um meio de o publicitar e 
divulgar. Este manual e autocolante serão distribuídos junto dos núcleos das escolas relacionados 
com questões ambientais e divulgados com a colaboração de professores; continuação do projecto 
iniciado em 1997. 
Realização de uma corrida de automóveis movidos a energia solar no Autódromo de Estoril  

 
Gonçalo Botelho 
(coordenador),  
Ana Reis,  
Ana Maria Felício, 
António Passos Leite, 
Cristina Ferreira, 
Cristina Marcelino, 
Diana Costa Mota, .  
José Luis Cunha,  
José Cunhal Sendim, 
Margarida Garcia, 
Patrícia Fazenda, 
Isabel Figueiredo, 
Alexandra Marcelino,  

Jurídico 
1.Projectos  
Edição das «10 ideias para melhorar a qualidade da vida e do ambiente». 
Elaboração e edição do "Guia  prático da administração ambiental e urbanística". Pretende-se 
aproximar a administração dos cidadãos e reforçar a eficácia da legislação ambiental, através do 
conhecimento e divulgação das entidades responsáveis. 
Edição do "Guia Ambiental do Cidadão" na Internet. 
Pretende-se por último reforçar substancialmente a vertente de análise e repressão de potenciais 
infracções por forma a criar de modo progressivo um verdadeiro gabinete informação e de apoio à 
efectivação do direito fundamental ao ambiente e Ordenamento do território. Objectivo que, contudo, 
parece dependente da possibilidade de profissionalização parcial do grupo. Visa-se por outro lado 
realizar estudos coerentes de prevenção e repressão de infracções em zonas delimitadas, 
ambientalmente, sensíveis e significativas. 

 
Olívia Gonçalves 
(Coordenadora); 
Sónia Fernandes, 
Patrícia Rebelo, 
João Fernandes, 
Teresa Carvalho 
(Prof ª destacada)  
Helder Moreira,  
Tiago Santos 

Litoral 
Coastwatch 
- Realização de um seminário em Lisboa, para apresentação dos resultados da campanha de 1997. 
- Apresentação de um spot televisivo, antes da época balnear, cujo tema irá ser, "Lixo nas praias", 
por forma a sensibilizar a população em geral para essa situação e meios para a evitar. 
- Encontro Internacional do "Coatwatch Europe" 
- Encontro com os coordenadores regionais para esclarecimento de dúvidas e debate de novas ideias 
para o melhoramento da campanha. 
- Tratamento dos dados por concelhos através de SIG (integração deste projecto na candidatura ao  
POA). 
- Cartaz explicativo do Coastwatch e pequena exposição fotográfica ou cartaz fotográfico de casos 
observados pelos participantes no decorrer da campanha. 
- Continuação do projecto de educação ambiental com escolas a desenvolver no âmbito do 
destacamento da professora. 
Projecto de "Caracterização e Quantificação de Resíduos Sólidos Subaquáticos" 
- Está prevista a realização de 3 acções de mergulho 
- Cursos de mergulho através da escola Cipreia e Carta de Patrão de Costa e Marinheiro, etc., através 
de entidades próprias que queiram colaborar com o GEOTA. 
- Tratamento estatístico dos dados obtidos em cada acção de apanha de lixo subaquático. 
- Cartaz fotográfico com exibição dos vários tipos e quantidades de lixo encontrado no mar. 
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Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
 
Gonçalo Almeida 
(coordenador), 
Ana Teresa Calmeiro, 
Mário Salgueiro, 
Ana Ramos, 
Susana Serra,  
Pedro Oliveira,  
Sandra Pina,  
André Cartaxo, Cristina 
Rosa,  
Alice Calmeiro,  
Paula Gama 

Resíduos 
1. Projecto Rede - a) Visitas a aterros, lixeiras e estações de tratamento de RSU;  b) Construção de 
uma base de dados sobre RSU, com informações enviadas pelas pelas Câmaras municipais e por 
associações locais;  c) Acções conjuntas com associações locais e regionais; d) Acompanhamento 
dos novos projectos e análise crítica da implementação do PERSU. 
2. Projecto Guia - a) Conclusão do projecto com elaboração de vários folhetos-guia, explicando 
como fazer uma recolha selectiva; b) Aplicações práticas de recolhas selectivas: Escolas e Geota. 
3. Resíduos Industriais - protocolo sobre os resíduos da industria alimentar. 
4. Incineração de resíduos Industriais  em Cimenteiras - a)Acompanhamento do processo, com 
reuniões com a SCORECO; b) Análise crítica do SIGRI. 
5. Construção de material didáctico e pedagógico para acções de sensibilização em escolas, 
associações locais, etc.(Folhetos, cartazes, “kit de reciclagem de papel”). 

 
Ana Cristina Inácio 
(coordenadora),  
Maria Vieira,  
Sara Machado,  
Cristina Dionísio,  
Olga Romão, 

Sensibilização 
1-Acções de sensibilização em escolas, participação em exposições, palestras, feiras do ambiente 
e encontros: 
Continuação das representações do GEOTA nas actividades acima descritas sempre que tal for 
solicitado. 
2-Projecto Passa-Palavra 
Apoio concedido: Projecto Vida, 4 Jovens Voluntários para a Solidariedade (remunerados pelo IPJ). 
Aguarda-se resposta dos apoios IPJ 1997. 
Estrutura: Projecto de educação ambiental orientado para cerca de 20 escolas dos 2º e 3º ciclos do 
ensino básico, cobrindo todos os distritos do país, incluíndo as regiões autónomas. Baseia-se na 
edição e distribuição de um jornal temático bimensal, onde serão focados diversos temas ambientais. 
Distribuição do boletim nº 1, sobre “A Conservação da Natureza” em Abril. Elaboração, impressão e 
distribuição do boletim nº 2, sobre “Resíduos”  e nº 3 sobre "Oceanos". 

 
João Carlos Caninas 
(coordenador),  
Carlos Baptista 

O Verde / área editorial 
Edição dos números 2 e 3 da 2.ª série. 
 

 
Teresa Carvalho 
(coordenadora), 
Patrícia Veloso,  
Pedro Costa,  

Ordenamento do Território 
Acompanhamento do projecto da EXPO 98: na sequência do trabalho que tem sido desenvolvido, 
o grupo pretende apresentar um novo parecer sobre o projecto da EXPO 98. Organizaremos um 
passeio de bicicleta entre Algés e a EXPO 98.  
Tróia e PROTALI: pretendemos continuar a acompanhar este dossier. 
POOC: aguardamos a resposta do Ministério do Ambiente à nossa participação na fase de consulta 
pública. Estudaremos novos POOC que entretanto sejam elaborados. 
Caso o ano de 98 venha a ser tão fértil em solicitações ao nível do ordenamento do território como 
97, vamos com toda a certeza necessitar de alargar o número de colaboradores do grupo. 

José Teles de Menezes, 
Maria Vieira,  
Marlene Marques, 
Teresa Santos, 
Carlos Fonseca,  
Ana Parente 
 

Transportes 
As actividades a desenvolver durante 1998 vão centra-se especialmente na temática dos transportes 
colectivos em áreas urbanas. 
- Preparação de um projecto na área dos transportes colectivos e ambiente com base na proposta 
preparada anteriormente. 
- Complementar o texto da homepage  sobre transportes concretizando com dados para  Portugal 
apresentando comparações com países estrangeiros. 
- Actualizar a Agenda de Política de Ambiente   
- Desenvolver actividades para angariar novos elementos para o Grupo  
- Solicitar uma reunião com o MEPAT sobre política de transportes colectivos  
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Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
 

Outros projectos 
 
Helder Careto 
(coordenador),  
Fátima Valverde,  
João Carlos Caninas, 
Conceição Martins, 
João Joanaz de Melo, 
Teresa Calmeiro, 
Carlos Baptista 

Manual do Associativismo Ambientalista 
O primeiro número da colecção está em vias de finalização e prevê-se a sua edição no primeiro 
trimestre de 1997. 
 

 
João Carlos Caninas, 
Carlos Baptista 

Costa Sudoeste 
Edição do n.º 6 do Boletim “ Notícias do Sudoeste “. Contactos com os representantes das 
associações de defesa de ambiente com trabalho efectuado na Costa Sudoeste (Almargem, LPN - 
Algarve); contactos  com os presidentes de câmara para análise e debate da situação ambiental do 
Parque Natural; solicitação de reunião com a Direcção do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina para participação em actividades de interesse na área da educação ambiental. 

 
Comissão Executiva 
Direcção 
 

Agenda Política de Ambiente 
Listagem temática da agenda política do ambiente do GEOTA 

Educação Ambiental, Conservação, Ordenamento do Território, Água, Litoral, Mar, 
Resíduos, Florestas, Energia, Turismo, Património, Transportes. 

 
Pedro Oliveira , 
Helder Careto 
(coordenação)  

Internet e Homepage 
Pretende-se consolidar o acesso à página do GEOTA e realizar melhoramentos gráficos na mesma. 
Pretende-se colaborar na elaboração de páginas das Associações com protocolo. 

 
Conceição Martins, 
Isabel Moura  

Rede Natura 2000  
Acompanhamento da definição da segunda fase da lista de sítios integrado na Rede Natura 2000 e da 
definição da lista de ZPE. 

Conceição Martins, 
Isabel Moura  

Novas Áreas Protegidas e fundos para a Conservação da Natureza 
Continuação das diligências junto do ICN para a classificação de Áreas Protegidas de âmbito local e 
regional. 

Conceição Martins, 
Isabel Moura  

Pescas 
Estudo de acções e campanhas a desenvolver neste domínio.  
 

 
Projectos inter-associativos 

 
João Joanaz de Melo 

Novas travessias do Tejo  
Continuação do trabalho na CAO, de fiscalização da Lusoponte e das autoridades.  
Acompanhamento da implementação do plano de gestão da ZPE do Estuário do Tejo. 

 
Conceição Martins 

Paúl de Tornada (GEOTA/ PATO) 
Continuação das diligências para aquisição do Paúl e/ou para garantir  financeiramente o seu 
arrendamento. 

 
João Carlos Caninas, 
Humberto Vasconcelos 

Palhota Viva (GEOTA, Palhota Viva) 
No âmbito do programa definido conjuntamente pelo GEOTA e pela Liga de Amigos da 
Palhota/Projecto Palhota Viva pretende-se por em campo a exposição de fotografias e textos sobre os 
Avieiros do Tejo que serviu de base à edição do livro sobre o mesmo tema, editado em 1997. Esta 
exposição será itinerante. 

 
Fernando Carvalho 
Mário Boieiro 
(ADAPA) 
Conceição Martins 
(GEOTA)  

Zonas húmidas de Loures e Vila Franca de Xira (ADAPA, GEOTA) 
Continuação do trabalho de acompanhamento. 

 
João Carlos Caninas,  
Conceição Martins,  

Lei das ADA (Confederação das ADA) 
Acompanhamento da discussão na especialidade do projecto de alteração da Lei 10/87. 
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Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
 

Relações externas 
 
Comissão Executiva 

Projecção pública do GEOTA  
Incremento da projecção pública do GEOTA através da diversificação dos intervenientes e dos 
meios. Incremento dos contactos com outras ADA, com vista ao desenvolvimento de acções / 
posições conjuntas. 

 
Direcção 

Novos protocolos  
Neste momento não está prevista a assinatura de novos protocolos. 

 
Representações junto de ONG's e outros organismos 

 
João Carlos Caninas 
(Pres. Conselho Exec.), 
João Joanaz de Melo 
(suplente) 
 
 

Confederação Portuguesa das ADA 
Tendo como referência os objectivos traçados (melhorar os mecanismos de interacção entre as 
associações, intervir nos processos que contribuam para o reforço do associativismo ambientalista, 
aumentar a sua representatividade e participar nos principais debates em termos da política de 
ambiente) pretende-se conferir particular importância a iniciativas, de avaliação e prospectivas, 
relacionadas com alguns aspectos da actividade associativa, nomeadamente ao nível da gestão e 
financiamento e dos processos de representação em organismos públicos. 0 CE irá acompanhar as 
principais temáticas que se perspectivam no próximo ano em matéria de política de ambiente. 

 
Ana Cristina Inácio 

MTS-ES –Movimento Tabaco ou Saúde – Escolha Saúde 
Manutenção da representação 

 
Conceição Martins, 
Carlos Baptista 

ECOESTE 
Manutenção da representação. 

 
João Carlos Caninas 

MedForum 
Manutenção da representação. 

 
Nuno Gomes 
 

Seas At Risk 
Manutenção da representação 

 
Mário Salgueiro  

Valorsul  
Manutenção da representação 

 
Marlene Marques 

EPE 
Manutenção da representação 

 
Marlene Marques 

EEB/BEE 
Manutenção da representação 

 
Representações em instituições oficiais 

 
Conceição Martins 

Conselho Directivo do IPAMB 

 
João Joanaz de Melo  

Conselho Económico e Social 

 
João Joanaz de Melo  

Comissão de Acompanhamento da Obra-Nova ponte sobre o Tejo 

 
Fernando Gil 
(Substituído por JJM) 

Comissão de Acompanhamento do Alqueva 

 
Fernando Gil 
(Substituído por JJM) 

Conselho de Bacia do Tejo 

 
Fernando Gil 
(Substituído por CM) 

Conselho Nacional da Água 

 
Tomás Ramos 

Conselho de Gestão do Ar de Lisboa  

 
Isabel Moura, 
Rute Curto 

Conselho Consultivo da Juventude 

 
Luís Rosmaninho 

Conselho do Plano Estratégico de Lisboa 
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Equipa Órgãos e áreas de trabalho/Actividades 
 

Logística 
 
Helder Careto 
(secretário executivo), 
Saúde Martins 
(secretária direcção), 
Madalena Bandeira, 
João Fernandes 

Secretariado e apoio técnico 
Manutenção do nível de aproveitamento dos programas Jovens Voluntários para a Solidariedade e 
Objectores de Consciência e Agir (apoio técnico a grupos), 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. 

 
Comissão Executiva 

Equipamento 
Foi apresentada uma candidatura para a aquisição de novo equipamento informático, de escritório e 
mobiliário  

 
Comissão Executiva 

Gestão corrente 
Dado o volume crescente de colaboradores, no GEOTA, o crescente volume de solicitações e 
actividades, aumentar o esforço de organização interna. 

 
Comissão Executiva 

Serviços externos 
Manutenção do serviço regular de limpeza da sede. 
Manutenção da adesão ao servidor Internet (Telepac), com correio electrónico e acesso à Internet. 

 

Anexos 

Calendário 1998 
 


