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Associação Nacional de Defesa do Ambiente
em actividade desde 1981
Land use management and Environment NGO

Equipa

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades
Órgãos

Assembleia Geral:

Assembleia Geral
Reunião Ordinária em 30 de Janeiro de 1999.
Comissão Executiva
Está previsto realizarem-se reuniões semanais para o despacho corrente e algumas reuniões
extraordinárias para tratamento de assuntos pontuais
Conselho Fiscal
Está previsto que o Conselho Fiscal reuna paraemissão de parecer sobre o relatório de contas a
apresentar na AG.

Comissão Executiva,
Coordenadores das
Áreas de Trabalho e
Projecto.
Direcção e ADA’s
com protocolo:
ADAPA, AEAT,
Amigos da Beira,
Azórica, FPCUB,
Oikos Leiria, PATO,
Palhota, Lourambi e
A. D. Praia da
Madalena.

Direcção
Está previsto realizarem-se reuniões mensais.

Conselho Geral
Estão previstas 3 reuniões, de acordo com o figurino anterior:
 27 e 28/02, em Leiria
 29 e 30/05, na Praia da Madalena
 10 a 13/09, nos Açores
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Equipa

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades
Áreas temáticas

David Caldas
(Coordenador),
Vanessa Tomaz,
Neila Cristina David
Conceição Martins;
João Joanaz de Melo

Graça Serra
(Coordenadora);
Fernando Neves de
Carvalho;
Filipa Ramalhete;
João Carlos Caninas;
Marlene Marques;
Miguel Pedro (JVS).

João Fernandes
(Coordenador);
Miguel Pedro;
Filipe Gonçalves;
Inês Bonina.

João Joanaz de Melo
(coordenador),
Isabel Noronha;
Paulo Sacadura

Agricultura e Florestas
Durante o ano de 1999 pretende-se elaborar dois folhetos, com os temas “Agro-Químicos” e
“Reguladores de Crescimento”, com o objectivo de sensibilizar as populações para a problemática do
uso de agro-químicos, suas vantagens, inconvenientes e alternativas viáveis, promovendo a
participação activa do cidadão.
Água
Acompanhamento do processo de elaboração do Plano Nacional da Água e dos Planos de Bacia,
assim como da discussão sobre a repercussões ecológicas do Convénio Luso-Espanhol sobre Água.
Acompanhamento do projecto do Alqueva
Ambiente Urbano
Edição e divulgação do folheto informativo sobre a Agenda 21 Local, cujos conteúdo e grafismo
foram concebidos no ano precedente. Este folheto destina-se preferencialmente às autarquias locais,
no entanto a sua distribuição será alargada à sociedade civil, com especial incidência na camada
jovem e idosa da população. (Janeiro 1999).
Concepção de dois inquéritos que se destinam a avaliar o desenvolvimento que o processo da
Agenda 21 Local tem tido no território nacional. Estes dois inquéritos destinam-se às autarquias
locais e sociedade civil, respectivamente. Este inquérito será testado através do envio de um
questionário preliminar a todas as capitais de distrito. (Janeiro a Março 1999).
Lançamento do inquérito às 308 autarquias portuguesas sobre a aplicação dos princípios da
Agenda 21 e, de um outro, dirigido à sociedade civil (Abril 1999), com vista à avaliação e análise
comparativa dos resultados obtidos em ambos. Esta análise destina-se a uma caracterização do
processo Agenda Local 21 em Portugal. (Julho a Novembro 1999).
Recolha e sistematização de documentação sobre experiências, nacionais e estrangeiras, já realizadas
neste âmbito. (ao longo do ano de 1999).
Início da concepção e preparação da conferência que se destina à apresentação dos resultados obtidos
através dos inquéritos efectado (a realizar em 2000).
Início da preparação de um Dossier Técnico (Colecção Agenda Local 21) composto por um conjunto
de fichas subordinadas aos diversos 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 (a realizar em 2000).
Animação
O Grupo vai organizar um conjunto de sete visitas (Ecotours), à semelhança dos últimos anos, nas
quais se pretende promover a sensibilização ambiental através da divulgação e do contacto com
valores ambientais e patrimoniais. Pretendem-se também estabelecer colaborações inter-associativas,
através da organização de iniciativas conjuntas.
Pretende-se atrair um maior número de participantes jovens, através da contenção dos preços, só
possível se forem atibuídos os financiamentos solicitados ao IPAMB e IPJ.
Programa provisório das Ecotours, incluído no quadro anexo das actividades do GEOTA para 1999,
prevê: 6-7/Fevereiro/Ecotour a Arouca/ Rio Paiva; 6-7/Março/Ecotour a Aveiro/B.Vouga Lagunar;
10-11/Abril/Ecotour a Vila Nova de Foz Côa; 1-2/Maio/Ecotour a Alter Chão/S. S. Mamede;
17-18/Julho/Ecotour à Reserva do Cambarinho/ S. Pedro Sul/Pena S.Macário;
25-26/Setembro/Ecotour a Vila Velha de Rodão; 30/10-1/11/Outubro/Ecotour à Linha do
Tua/Parque Nat. Montesinho
Avaliação de Impactes Ambientais
Apreciar o maior número possível de EIAs submetidos a consulta pública, sempre que seja relevante
e possível com a adequada qualidade. Neste sentido, pretende-se recrutar novos membros para o
grupo, em especial a partir dos cursos de formação.
Acompanhamento de alguns projectos para averiguar se as medidas de minimização de impactes
ambientais negativos previstas durante a AIA são realmente postas em prática.
Realizar a 2ª Acção de Formação sobre AIA.
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Equipa
Isabel Moura

Carla Soares
(coordenadora),
Carlos Baptista,
Elisabete Abreu,
Margarida Paradinha,
Rute Curto
Filipa Ramalhete
(Coordenadora)
Nuno Senos,
Graça Serra,
Lurdes Raposo,
Joana Ramalhete,
Célia Lee,
Ilda Rodrigues.
Carlos Baptista
(coordenador);
Hélder Careto;
Saúde Martins.

João Joanaz de Melo
Margarida Braga
(Coordenadora);
João Gomes;
Luís Jesus;
Manuel Fernandes;
Marlene Marques

Diana Mota
(coordenadora);
Alexandra Marcelino;
Ana Reis;
Daniela Monteiro;
Gonçalo Botelho;
José Cunhal Sendim;
José Luís Cunha;
Nuno Cavalheiro;
Patrícia Fazenda;
Rita Azevedo

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades
Conservação da Natureza
Durante o próximo ano será acompanhada a Estratégia Nacional da Conservação da Natureza, a
definição da segunda parte da lista de sítios a integrar na Rede Natural 2000 e da lista de ZPE, a
elaboração dos planos de gestão de áreas protegidas e a implementação das novas áreas protegidas,
de âmbito regional e local.
Cooperação Internacional
Participação na 2ª fase da Acção de Formação promovida pelo CIDAC – Janeiro/99;
Projectos de cooperação integrados no “Programa de Cooperação com África” IPJ e do IPAMB;
Organização de um encontro interassociativo com as associações dos PALOP – Out-Nov/ 99;
Exposição fotográfica para divulgação das actividades realizadas pelo GCI – data a definir.
Cultura e património
Continuação do projecto Cultours, realizando visitas a 20/Fevereiro/Cultour à Quinta da Regaleira;
17/Abril/Cultour aos Jardins da Ajuda; 16/Maio/Cultour a Arruda dos Vinhos; 19/Junho/Cultour ao
Seixal; 18/Setembro/Cultour ao Aqueduto; 20/Novembro/Cultour ao Edifício da C.M.Lisboa.
Edição de 1000 exemplares de uma publicação sobre as Cultours já realizadas,
com textos de apoio, mapas e fotografias.
Realização do projecto "(Con)viver com o património", que visa obter
recomendações sobre a arquitectura tradicional portuguesa.
Documentação e informação
Continuação da edição bimestral (6 números ano) do Boletim Informativo do GEOTA, o qual passa a
edição gráfica durante o ano de 1999. Pretende-se continuar a estabelecer entre a estrutura directiva
do GEOTA e os associados um elo informativo. Iremos dar prioridade a tomadas de posição do
GEOTA sobre os mais varidados assuntos, informações dos grupos de trabalho, representações,
calendário de actividades, notas de imprensa, informações sobre o desenrolar de projectos.
Manutenção e actualização das bases de dados do GEOTA.
Colaboração na manutenção da estrutura informática do GEOTA.
Contributos para a actualização e melhoria da HomePage do GEOTA.
Edição de um desdobrável informativo sobre o GEOTA, em duas versões: Português e Inglês.
Economia e Ambiente
Definição de propostas para a Reforma Fiscal.
Energia e Ambiente
Estando o Manual das Energias Renováveis acabado, falta efectuar a sua divulgação e distribuição
nas escolas a definir em conjunto com a DG da Energia.
Aproveitar o conteúdo temático do Manual das Energias Renováveis para a sua divulgação na
internet através da homepage do GEOTA.
Identificar medidas e actuações diárias de cada cidadão que contribuam para reduzir o consumo de
energia e as emissões de CO2 e divulgá-las na homepage do GEOTA.
Delinear a Corrida dos Automóveis Movidos a Energia Solar.
Jurídico
Pretende-se continuar a análise e repressão de potenciais infracções ambientais e urbanísticas,
constituindo grupos de trabalho para o acompanhamento de casos, que pela sua gravidade, sejam
considerados prioritários.
Retomar as “10 Ideias Legislativas para Melhorar a Qualidade da Vida e do Ambiente”, e promover
o debate público das propostas contidas neste projecto
Apresentação do “Guia do Direito do Ambiente”, em fase de impressão.
Edição e apresentação do “Guia Ambiental do Cidadão”.
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Equipa

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades

Olívia Gonçalves
(Coordenadora);
Teresa Carvalho
(Professora destacada);
Miguel Pedro;
António Silva;
Ana Teresa Calmeiro;
Ana Cristina Inácio;
Paulo Cardoso;
Abel Martins

Litoral
1 - Coastwatch Europe1999 – Tentar angariar mais colaboradores para a campanha; Fazer melhorias
no decorrer da campanha a vários níveis, principalmente a renovação das cartas militares com as
devidas marcações dos blocos de 5 km ao longo da linha de costa.
2 - Caracterização e Quantificação de Resíduos Sólidos Subaquáticos - Está previsto a realização de
quatro acções de Apanha de Lixo Subaquática, com acções de sensibilização junto das escolas que o
das áreas abrangidas. Os cursos de mergulho com desconto vão continuar a funcionar através do
GEOTA, para quem vier a colaborar neste projecto.
3 - SIG-Coastwatch - Foi apresentada uma candidatura para a implementação de um Sistema de
Informação Geográfica para o Coastwatch. Foram estabelecidos contactos para o fornecimento de
licenças de software da ESRI.

Ana Teresa Calmeiro
(Coordenador);
Gonçalo Almeida;
Ana Ramos;
Susana Serra;
Alice Calmeiro;
Cristina Rosa;
Mário Salgueiro
Sara machado
(coordenadora);
Ana Cristina Inácio;
Alexandra Soares;
Vitor Henriques Pires

João Carlos Caninas
Teresa Carvalho
(coordenadora);
Patrícia Veloso;
Pedro Costa;
Carla Correia;
Lídia Mateus.

Marlene Marques;
Maria Vieira;
Telles de Menezes;
Carlos Fonseca

Resíduos
Projecto Rede: Reformulação e renovação dos objectivos do projecto, com actividades de cariz mais
prático, especialmente nos municípios que estabeleceram protocolos de parceria e em colaboração
com as associações locais.
Resíduos perigosos - co-incineração: Continuação de acompanhamento do processo, participando em
grupos de definição de metodologias e monotorização; acções de sensibilização, etc.
Resíduos hospitalares: Análise do último documento distribuido pelo grupo de trabalho dos
ministérios do ambiente e saúde; Participação em grupos de trabalho e acções de sensibilização.
Sensibilização
1 - Edição e distribuição de 2 números da revista de educação ambiental PASSA PALAVRA, com os
temas “Energias Renováveis” e “O Ambiente na Escola”. Esta revista terá uma tiragem de 2.500
exemplares e será distribuída em cerca de 1.000 escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
2 – Realização de acções de sensibilização nas escolas
3 – Participação em feiras de ambiente e outros eventos onde seja possível divulgar os objectivos do
GEOTA e os princípios de educação ambiental.
O Verde / Área Editorial
Edição do nº2, II Série; Preparação do nº 3, II Série.
Ordenamento do Território
Continuação do acompanhamento do projecto da EXPO’98.
Acompanhamento do projecto imobiliário para Tróia.
Acompanhamento do processo relativo ao novo aeroporto de Lisboa e PROTAML.
Seguimento do processo de regulamentação da Lei de Bases do Ordenamento do Território e
Urbanismo.
Elaboração de um folheto sobre ordenamento do território: noções base, exemplos, como estar
informado e participar, principais responsáveis e contactos. Este folheto tem como público alvo todos
os associados do GEOTA e as escolas onde o GEOTA organiza acções de sensibilização.
Co-organização de uma acção de formação sobre ordenamento do território, que decorrerá durante
um fim-de-semana e destina-se essencialmente a dirigentes associativos e associados activos.
Transportes
Fortalecer o Grupo com novos elementos através do contacto com os associados do GEOTA que
constam da lista de sócios que manifestaram interesse e sensiblidade para trabalhar na área dos
transportes, elaborada em 1998. Desenvolver as actividades previstas para 1998 que não foram
realizadas.

Outros projectos
Coordenação:
João Joanaz de Melo;
Isabel Noronha;
Conceição Martins;
Teresa Carvalho;
Ana Teresa Calmeiro;
Helder Careto

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, e com o
seguinte calendário:
13-14/Março/Acção formação sobre EIA; 8-9/Maio/Acção formação sobre Educação Ambiental
16-17/Outubro/Acção formação sobre Água; 13-14/Novembro/Acção formação sobre Resíduos
4-5/Dezembro/Acção formação sobre Ordenamento do Território.
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Equipa
Helder Careto;
Conceição Martins;
Carlos Baptista
Comissão Executiva
Direcção

Carlos Baptista
(Coordenador)

Carlos Baptista,
Helder Careto
(coordenação)

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades
Colecção Manuais do Cidadão Ambientalista
Edição do Manual: “Como Formar um Grupo de Ambiente”.
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.
Costa Sudoeste
Elaboração e edição do Roteiro Turístico-Ambiental do Concelho de Vila do Bispo. Projecto em
colaboração e apoio com a CMVB e Juntas de Freguesia.
Apresentação do projecto para a edição de um CD-ROM sobre a Costa Sudoeste.
Internet e Homepage
Revisão, actualização e desenvolvimento de conteúdos referentes a 1998.
Manutenção e actualização mensal dos conteúdos referentes a 1999.
Criação de novos “hiperlinks” e rubricas.
Criação dum espaço dedicado às Associações com protocolo.

Projectos Inter-associativos
Conceição Martins

Helder Careto,
Teresa Carvalho,
Ana Teresa Calmeiro,
Carlos Baptista,
Carla Soares,
Sandra Carvalho
João Carlos Caninas,
Conceição Martins,

Paúl de Tornada (GEOTA/ PATO)
Implementação conjunto do projecto apoiado no âmbito do POA. Execução da obras de recuperação
e restauro dos edifícios que vão assegurar o funcionamento do Centro Ecológico Educativo do Paúl
de Tornada. Desenvolvimento de acções de divulgação do projecto. Programação de acções de
sensibilização e educação ambiental a desenvolver nos anos seguintes, como forma de dinamizar os
espaços entretanto criados. Procura de parceiros técnico-financeiros.
Projecto Viagem
Cooperação com a INDE – Intercooperação e Desenvolvimento, para o desenvolvimento de uma
acção de formação para jovens em risco de exclusão do sistema de normal de ensino. O GEOTA é
responsável pela parte de ambiente da acção de formação e por algumas das visitas guiadas temáticas
(algumas das quais decorreram já em 1998). As acções para 1999 incluem uma visita à Costa
Sudoeste, no primeiro trimestre, e a repetição da visita ao Zêzere, no segundo trimestre, para além da
continuação da acção de formação em ambiente.
Lei das ADA (Confederação Portuguesa das ADA)
Acompanhamento da discussão sobre a regulamentação da Lei das ONGA.

Relações externas
Comissão Executiva

Direcção

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.
Novos protocolos
Contacto com associações locais e regionais que possam estar interessadas em colaborar mais activa
e regularmente com o GEOTA.

Representações junto de ONG's e similares
Olívia Gonçalves
João Carlos Caninas
(Pres. Conselho Exec.),
João Joanaz de Melo
(suplente)
Conceição Martins,
Carlos Baptista

Coastwatch Internacional
Manutenção da representação, assegurando a coordenação nacional da Campanha.
Confederação Portuguesa das ADA
Manutenção da representação até às eleições para os novos corpos sociais da Confederação.

ECOESTE
Colaboração na organização de iniciativas regionais de sensibilização.
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Equipa
Marlene Marques,
José Cunhal Sendim,
Teresa Calmeiro

João Carlos Caninas
Isabel Moura

Sara Machado
Helder Careto

Isabel Noronha

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades
EEB/BEE
A par dos anos anteriores serão acompanhadas as actividades da Conferência Nacional do EEB que,
em especial, este ano terá a grande tarefa de iniciar a preparação do acompanhamento da Presidência
Portuguesa da União Europeia que terá lugar no primeiro semestre de 1999. Como é habitual, o EEB
apresenta um memorandum a cada uma das Presidência da União Europeia com as posições sobre
temas considerados de interesse para a política de ambiente na Europa. O Memorandum é a peça
final de um exercício de negociações cujo objectivo é influenciar a Agenda de Trabalhos das
sucessivas Presidências da União, em matéria de política de Ambiente.
Ao nível internacional o GEOTA participará na 27ª Assembleia Geral do EEB, continuará a
participar no Grupo de Resíduos em representação da Conferência Nacional e naturalmente
participará nos diversos eventos que vão tendo lugar ao longo do ano sobre diversos temas de
interesse para a política de ambiente na Europa.
EPE
Manutenção da representação.
European Union for Coastal Conservation
Participação em encontros promovidos por esta ONG internacional, tentando rentabilizar a
experiência adquirida com a Campanha CoastWatch.
Legambiente
Participação no Festambiente e desenvolvimento do “Clean Up the Med” em Portugal.
MedForum
Manutenção da representação. Participação activa no Conselho Mediterrânico (orgão que substitui as
Assembleias Gerais nos anos em que as mesmas não ocorrem).
Seas At Risk
Manutenção da representação. Acompanhamento mais assíduo, principalmente no dossier sobre
poluição marinha.

Representações em instituições oficiais
João Joanaz de Melo

Comissão de Acompanhamento da Obra-Nova ponte sobre o Tejo

Fernando Gil

Comissão de Acompanhamento do Alqueva

João Joanaz de Melo

Conselho de Bacia do Tejo

João Joanaz de Melo

Conselho Económico e Social

(CPADA)
Conceição Martins

Conselho Nacional da Água

Conceição Martins

Conselho Nacional da Caça (suplente)

Marlene Marques

Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentado

Logística
Helder Careto
(secretário executivo),
Saúde Martins
(secretária direcção),
Pedro Martins,
Miguel Pedro
Comissão Executiva

Comissão Executiva

Secretariado e apoio técnico
Manutenção do nível de aproveitamento dos programas PAAJ – Área Recursos Humanos, Jovens
Voluntários para a Solidariedade e Objectores de Consciência (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.
Equipamento
Foi apresentada uma candidatura para a aquisição de novo equipamento informático, de escritório e
mobiliário.
Serviços externos
Manutenção do serviço regular de limpeza da sede.
Manutenção da adesão ao servidor Internet (Telepac), com correio electrónico e acesso à Internet.
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