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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  
 
Mesa da Assembleia Geral: 
 (presidente); 
 (vice-presidente);  
 (secretária);  
 (suplente). 

Assembleia Geral  
Vd Documento de candidatura da lista concorrente ao órgão para o biénio 
2001/2002. 
Está prevista a reunião ordinária da Assembleia Geral para 17 de Março de 
2001. A ordem de trabalhos da reunião consta da convocatória enviada aos 
associados. 

 
 (presidente);  
 (vice presidente); 
 (vice presidente);   
 (tesoureira);  
 (vogal);  
 (suplentes). 

Comissão Executiva 
Vd Documento de candidatura da lista concorrente ao órgão para o biénio 
2001/2002. 

 
 (presidente); (2 vogais); (suplente). 

Conselho Fiscal 
Vd Documento de candidatura da lista concorrente ao órgão para o biénio 
2001/2002. 
Estão previstas reuniões para apreciação dos documentos da aprovar na 
Assembleia Geral. 

 
Comissão Executiva, Coordenadores das áreas 
de trabalho e projecto. 

Direcção 
Uma reunião mensal Vd. Calendário de Actividades 

 
Direcção do GEOTA e ADAs 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. 

Conselho Geral 
Vd. Calendário de Actividades 
Está prevista a realização de três reuniões do Concelho Geral: 

• 17-18 Fevereiro - Paúl de Tornada 
• 5-6 Abril – Viseu 
• 5-8 Outubro – Valência/Espanha 
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Alterações à Estrutura Orgânica do GEOTA em 2001  

No final do ano de 2000 vários grupo do GEOTA iniciaram  um período experimental de fusão entre 

grupos com trabalho realizado em áreas afins, com a finalidade da realização de trabalhos 

conjuntos de forma mais eficaz e mais motivante. Para o ano 2001, esses grupos funcionarão já 

conjuntamente, como um só grupo, sem deixar de dar continuidade aos projectos em curso. 

Os grupos nesta situação são os seguintes: 

 

Grupos existentes Grupo a criar em 2001 Coordenação 
Ambiente Urbano 
Ordenamento do Território 
Cultura e Património 

Ordenamento do Território Patrícia Veloso 

Animação 
Sensibilização 

Sensibilização Sara Machado 

Agricultura e florestas 
Conservação da Natureza 

Conservação da Natureza Fernando Santos 

Projecto Coastwatch 
Litoral 
Mar 
Projecto do Mergulho 
Litoral Digital 

Meio Marinho Helena Simões 

Energia e Ambiente 
Alterações climáticas 
Energia 
Transportes 
Emissões 

Energia e Ambiente Manuel dos Santos 

 
Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 

Áreas temáticas 
 
Conceição Martins 
João Joanaz de Melo 
Susana Carvalho 

Água  
Acompanhamento da discussão pública do Plano Nacional da Água e dos Planos de Bacia dos rios 
nacionais e internacionais. Acompanhamento da Convenção Luso-Espanhola sobre rios 
Internacionais. 
Acompanhamento do projecto do Alqueva. 
Acompanhamento dos assuntos do Conselho Nacional da Água. 
Acompanhamento da discussão técnica sobre a reformulação do quadro legal da água. 
 

 
Isabel Noronha 
(coordenadora), 
João Joanaz de Melo 
Carla Correia 

Avaliação de Impactes Ambientais 
Avaliar o maior número possível de EIA submetidos a consulta pública, sempre que seja relevante 
e possível. Acompanhamento de alguns projectos com a finalidade de verificar a implementação e a 
eficácia de medidas de minimização de impactes ambientais negativos definidas durante o processo 
de AIA. 
Pretende-se recrutar novos membros para o grupo, especialmente a partir dos cursos de formação, a 
fim de se poder alargar o âmbito deste trabalho. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
Fernando  Santos 
(Coordenador) 
Clara Justino 
Daniela Lopes 
Francisco Freitas 
Frederico Lyra 
Hugo Silva 
Orlando Gomes 
Vanessa Tomaz 
Vânia Proença. 
 
 

Conservação da Natureza (antigos grupos de Conservação da Natureza e 
Agricultura e Florestas)  
Documentário sobre o Paúl de Tornada - Em 2001 vai haver uma continuação do projecto, estando 
prevista a criação de mais uma parte. Também se pretende participar e desenvolver iniciativas 
visando a dinamização do Paúl de Tornada.  
Organismos Geneticamente Modificados - Pretende-se contribuir para a divulgação da temática 
relativa, apostando na criação de mais um material informativo.  
Conservação de recursos marinhos - Haverá também produção de informação, estando prevista a 
criação de uma página no boletim informativo para o efeito. 
POAT - participar na discussão dos Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas que serão sujeitos 
a discussão pública.  
Ecotertúlias - Será também desenvolvida uma iniciativa, onde se irão discutir temas relacionados 
com o ambiente. 
Brochura sobre espécies vegetais exóticas e invasoras - Este grupo passa também a integrar a área 
temática de agricultura e florestas, estando prevista a criação de uma Brochura.  
Plano Regional de Ordenamento Florestal - acompanhamento de um plano a seleccionar 
posteriormente.  
Pretende-se continuar a participar em eventos relacionados com estas temáticas e contribuir para 
uma maior dinamização da Associação nesta área. 
 

 
Carla Soares 
(coordenadora) 
Carlos Baptista 
Margarida Paradinha 
Luís Tomás 
Rita Santos 

Cooperação Internacional 
"Programa de Cooperação com África" do IPJ - Elaboração e Participação em projectos de 
Animação e Associativismo juvenil no âmbito do programa; 
Exposição Fotográfica - Continuação da divulgação da Exposição Fotográfica sobre as actividades 
realizadas pelo grupo, inseridas no "Programa de Cooperação com África" do IPJ; 
Folheto de divulgação/apresentação do grupo - produção ; 
Continuação de contactos informais com Autarquias Portuguesas e Associações Juvenis dos Palop, 
com vista à realização e execução de projectos em parceria; 
Participação em Encontros, Seminários e Acções de Formação de interesse para o Grupo; 
Festival Mundial de Juventude - Possível participação em Agosto, na Argélia; 
Acção de formação em Jogos Pedagógicos -  Realização prevista para Setembro. 
 

 
Boletim Informativo 
Carlos Baptista 
(coordenador )  
Isabel Moura 
Hélder Careto 
Saúde Martins 
Filipa Ramalhete 
Graça Serra 
Carla Soares 
Mediateca 
Telma Pastor 

Documentação e informação 
Boletim Informativo: 
Continuação da Edição do Boletim Informativo do GEOTA. Edição gráfica de 6 números durante o 
ano de 2001, mantendo-se a periodicidade bimestral continuando 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 variados assuntos, informações dos grupos de trabalho, 
representações, calendário de actividades, notas de imprensa, informações sobre o desenrolar de 
projectos. 
Mediateca do ambiente: 
Manutenção de um acervo bibliográfico, com uma bases de dados associada, e um acervo em 
suporte de papel e suporte digital de documentos multimedia (fotografias, slides, vídeos, CD-ROM) 
especializados na área do ambiente.  
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
Manuel dos Santos 
(Coordenador)  
Manuel Fernandes 
Hélder Careto 
Rui Ferreira 
Marlene Marques 
João Gomes  
 

Energia e Transportes  
Este grupo foi refundado com base na equipa constituída para tratar as temáticas das alterações 
climáticas, energia, transportes e emissões, iniciada em finais de 1999, por alturas da Presidência 
Portuguesa da União Europeia, e consolidada durante o ano de 2000. 
Os temas a tratar, dentro dessas temáticas, em 2001, incidirão principalmente sobre: 

� Análise do MAPE – Medidas de Apoio ao Potencial Endógino (POE 2.5) 
� Seguimento da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
� 29 Maio, Dia Nacional da Energia 
� Parecer sobre a novo regime jurídico relativo ao ruído 
� Plano de Expansão do Sector Eléctrico 
� Revisão dos Regulamentos do Sector Eléctrico 
� Colaboração com escolas no âmbito da divulgação das Energias Renováveis 
� Agenda 21 local (energia) 
� Transportes:TGV/RAVE 

Angariação de novos colaboradores e proposta de parcerias com outras instituições ligadas à 
temática. 
A realização de outras iniciativas dentro das temáticas encontra-se em estudo. 
 

 
Daniela Monteiro 
(Coordenadora) 
Ana Marta Custódio 
Ana Reis  
Nuno Cavalheiro 
José Cunhal Sendim 
José Luís Cunha 
Patrícia Fazenda 
Sara Roda 
 

Jurídico 
A nível interno: 
- Dinamizar o grupo jurídico do GEOTA, alargando o número dos seus participantes;  
- Prestar assessoria jurídica ao GEOTA. 
A nível externo: 
- Contribuir para a difusão e dinamização da cidadania ambiental; 
- Possibilitar a actuação dos direitos dos cidadãos e das ONGA em matéria de prevenção e 
repressão de danos ambientais, urbanísticos e culturais, designadamente, através da análise e 
encaminhamento de participações de infracções ambientais e urbanísticas e da prestação de 
informações jurídicas ao publico; 
- Acompanhar a elaboração de legislação na área do ambiente e do urbanismo, emitindo pareceres, 
sugerindo alterações, etc.; 
- Apoiar a elaboração de publicações na área do direito do ambiente; 
- Sensibilizar os futuros e os recém- licenciados em Direito para a temática da protecção do 
Ambiente e do Ordenamento do Território em geral, e para o papel das associações de defesa do 
ambiente em particular; 
- Promover a investigação científica do direito do ambiente, do urbanismo e do património cultural. 
 

 
Direcção 
 

O Verde / Área Editorial  
Finalização do nº1, II Série, coligindo os pareceres mais relevantes emitidos em 1997, 1998 e 1999, 
2000 e incorporando uma versão actualizada da Agenda de Política de Ambiente. Preparação de um 
segundo número da revista, a editar no início de 2001. 

 
Daniela Alves 
(coordenadora) 
Teresa Calmeiro 
Susana Serra 
Bruno Aguiar 
Luís Capucha 
João Rodrigues 
Catarina Zózimo 
Cristina Queda 
Paulo Gomes 
Joaquim Cunha 
Hélder Careto 
 

Resíduos 
Projecto “Ambiente nos hipermercados”: pretende-se dar continuidade a este projecto no âmbito do 
protocolo GEOTA/APED através da elaboração das “Observações Ambientais” e das campanhas 
de sensibilização para utilização dos “Sacos Verdes” que incluirão, neste ano:  

Revista Passa Palavra sob o tema genérico “O ambiente na actividade comercial”: acordou-se 
com a APED a edição de uma revista sobre o tema. 
Concurso a Minha Escola No Saco Verde: Promovido conjuntamente entre o GEOTA e a 
APED, destinado a alunos de escolas do ensino básico, do qual os vencedores verão os seus 
trabalhos integrar a nova imagem gráfica dos “sacos verdes”. Os trabalhos concorrentes 
servirão também para enriquecer a revista Passa Palavra a produzir com o apoio da APED. 

Outras actividades: Pretende-se recolher informações e acompanhar a gestão de resíduos em 
Lisboa, em todas as suas vertentes (recolha, triagem, reciclagem, incineração, aterro e 
compostagem), donde poderá resultar, posteriormente, um documento informativo e educativo para 
a população. 
Pretende-se igualmente visitar algumas empresas de reciclagem para validação das suas actividades 
e findar o guia sobre recolha selectiva.  
Acompanhamento da situação nacional acerca da gestão e política de resíduos. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
Helena Simões 
(Coordenadora e 
Professora destacada) 
Isabel Noronha 
Filipa Ramalhete 
Teresa Calmeiro 
Hélder Careto 
Sónia Fernandes  
Jorge Rocha 
Saudade Pontes 
João Joanaz de Melo 
Fernando Santos 
Miguel Pedro 
Paulo Cardoso 
Abel Martins 
Sofia Bravo  
Marina Silva 
Joaquim Afonso 

Meio Marinho 
O Grupo irá desenvolver os seguintes projectos e actividades: 
“Coastwatch Europe” – este projecto de observação do litoral tem previstas as seguintes 
actividades: - seminário de apresentação dos resultados de 2000, nos dias 26 e 27 de Março; 
elaboração de documentos de apoio à Campanha 2001, nomeadamente para as escolas, preparação 
e realização da Campanha de 2001, com a dinamização da reunião com os diferentes 
Coordenadores Regionais, durante o mês de Setembro, sensibilização das escolas do litoral para 
adesão à Campanha, distribuição dos materiais pelos vários interessados, acompanhamento das 
escolas sempre que solicitado, recolha dos questionários preenchidos, e informatização dos 
mesmos; 
 “ Há lixo no mar” – prevê-se a realização de  quatro acções de sensibilização sobre a problemática 
dos resíduos marinhos, onde se incluem as seguintes actividades: apanha de lixo subaquática; 
caracterização dos resíduos recolhidos; sensibilização (nomeadamente junto das escolas em que se 
vai realizar a acção); elaboração de uma carta com recomendações às entidades gestoras daquelas 
zonas costeiras; as acções irão realizar-se, nomeadamente, nos seguintes locais: 21 e 22 de Abril em 
Lagos, 9 de Junho na Fonte da Telha, 28 de Julho em Matosinhos. 
Litoral Digital – Continuação da implementação de um Sistema de Informação Geográfica de apoio 
aos projectos e estudos na área do litoral. 
Acção de formação sobre Gestão do Meio Marinho – Principal legislação que aborda esta temática, 
analisar as principais actividades antropogénicas que afectam o ecossistema marinho e perceber os 
riscos decorrentes da exploração  dos recursos marinhos; 
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; 
“O Mexilhão”-Participação no anexo do boletim do GEOTA sobre Conservação Marinha  
Contributo para a revisão da Homepage do GEOTA - inserção de uma secção dedicada ao grupo. 
Revista  Aquaventura: publicação bimensal de artigos na revista. 

 
Patrícia Veloso 
(coordenadora)  
Ana Horta 
Anália Torres 
Filipa Ramalhete 
Graça Serra 
Helena Simões 
Lydia Hohenberger 
Luís Matias 
Paulo Morgado 
Pedro Costa 
Susete Patrício 
Teresa Leonardo 
 

Ordenamento do Território 
Acompanhamento do Programa Polis, especialmente nas seguintes áreas: Bragança; Cacém;  Costa 
da Caparica; Leiria e Viseu.  
Organização de quatro Cultours: teatro antigo de Lisboa; vilas operárias na zona oriental de Lisboa; 
Sociedade Africana da Pólvora e Almada Velha. 
Continuação do projecto Agenda 21 Local, no âmbito do qual se pretende acompanhar alguns 
exemplos de implementação da Agenda 21 Local em diversos municípios. Procurar-se-á prosseguir 
com a caracterização e análise da implementação do processo da Agenda 21 Local a nível nacional. 
Neste âmbito organizar-se-á um seminário de apresentação do projecto, será distribuído um folheto 
elaborado pelo GEOTA. 
Continuação do projecto Observatório do Património, pretendendo-se conhecer o património 
tradicional e proceder ao seu levantamento. Pretende-se ainda sensibilizar a população, 
nomeadamente a mais jovem, para a importância da salvaguarda do património, particularmente no 
que diz respeito à arquitectura tradicional. A ficha de inventariação elaborada deverá constituir a 
principal base de trabalho de campo na caracterização do património tradicional nacional. 
Acompanhamento dos projectos imobiliários para Tróia. 
Análise do processo relativo ao novo aeroporto de Lisboa. 
Acompanhamento da elaboração do PROTAML. 
Acompanhamento do processo relativo à rede ferroviária de alta velocidade. 
Acompanhamento do processo relativo à nova travessia do Tejo em Lisboa. 
Continuação do acompanhamento do projecto da EXPO’98. 
Caso surjam processos relevantes de ordenamento do território o grupo pretende acompanhá-los. 
Organização de uma acção de formação sobre ordenamento do território. Esta acção decorrerá em 
Leiria, durante um fim-de-semana. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
Sara Machado 
(coordenadora) 
João Fernandes 
Inês Pires 
Victor Pires 
Miguel Pedro 
Ana Isabel Rodrigues 
Telma Araújo 

Sensibilização (junção dos antigos grupos de Animação e Sensibilização) 
Revista Passa Palavra: 
Elaboração e distribuição de um novo número da Revista de Educação Ambiental "Passa Palavra", 
com o tema "Ambiente na Actividade Comercial" em conjunto com o grupo de resíduos. 
Elaboração e distribuição de um novo número da Revista de Educação Ambiental "Passa Palavra", 
com o tema "transportes urbanos" e sua distribuição por 900 escolas seleccionadas. 
Passa Palavra On-Line: 
Edição On-line de todos os números do Passa Palavra já elaborados e dos números previstos. 
Realização de acções de sensibilização nas escolas. 
Feiras de Ambiente: 
Participação em feiras ambientais e outros eventos onde seja possível divulgar os objectivos e 
actividades do GEOTA assim como os princípios de educação ambiental. 
Ecotours: 
Englobando a partir de agora as actividades do antigo grupo de animação, vamos realizar 4 
Ecotours às quais iremos tentar reforçar a sua divulgação e a animação ambiental. O programa das 
Ecotours incluindo no quadro anexo das actividades do GEOTA para 2001, prevê: 24 e 25 de 
Março – Castro Verde; 28 a 30 de Abril – Mértola/Merida/Itálica; 8 e 9 de Setembro – Serra de 
Montemuro; 20 e 21 de Outubro – Oliveira do Hospital/Serra do Açor. 

 
Outros projectos 

 
Direcção 
 

Agenda Política do Ambiente  
Actualização da informação relativa aos temas mais relevantes da política de ambiente, 
nomeadamente Educação Ambiental, Conservação da Natureza, Ordenamento do Território, Água, 
Litoral, Mar, Resíduos, Florestas, Energia, Turismo, Património e Transportes. 
 

 
 
Direcção 
 

Campanha 10 milhões de portugueses, 10 milhões de ambientalistas  
Continuação de uma campanha dirigida a públicos-alvo diversos e amplos para sensibilização de 
todos os cidadãos. Os detalhes da organização serão definidos pela Direcção com base nos 
resultados obtidos em cada etapa e terão o acompanhamento de colaboradores especializados na 
área de marketing.  
 

 
Hélder Careto 
Direcção 
 

Colecção Manuais do Cidadão Ambientalista  
Edição do Manual: “Como Formar um Grupo de Ambiente”. Espera-se que, após os sucessivos 
adiamentos por motivos de indisponibilidade dos principais colaboradores para finalizar a 
publicação, esta se possa finalmente concretizar durante 2001, uma vez que outros números da 
colecção têm vindo a ser publicados, no seu tempo. 
 

 
Direcção 

Dia Sem Carros 
Desenvolvimento de acções de informação, demonstração e sensibilização integradas na campanha 
internacional, que se realizará em 22 de Setembro. 
 

 
 
Helder Careto  
Carlos Baptista 
Isabel Moura 
João Pedro Marques 
Direcção 

Internet e Homepage 
Reestruturação, revisão, actualização e desenvolvimento de conteúdos referentes a 1999, 2000 e 
2001. 
Manutenção e actualização regular dos conteúdos referentes a 2001. 
Inclusão de todas as posições do GEOTA emitidas até ao momento da actualização. 
Continuação da introdução dos Boletins Informativos do GEOTA em versão On-Line. 
Introdução do Passa Palavra On-Line 
Introdução do Guia Ambiental do Cidadão, versão exclusiva On-Line 
Registo do domínio www.geota.pt 
Eventual mudança de servidor. 
Criação de novos “atalhos” e rubricas. 
Criação dum espaço dedicado às Associações com protocolo. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
Comissão Executiva 
e respectivos grupos de 
trabalho 

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, com o 
seguinte calendário: 

• 6-7 Janeiro - Resíduos Sólidos 
• 28-29 Abril – Mar 
• 19-20 Maio – Ordenamento do Território 
• 22-23 Setembro – Avaliações de Impacte Ambiental 
• 29-30 Setembro – Jogos Pedagógicos 

 
Comissão Executiva 

Recolha de Consumíveis de Informática 
Manutenção do protocolo com o objectivo de recolher para valorização os tonners e tinteiros de 
impressoras, produzidos ou depositados no GEOTA. 

 
Hélder Careto 
Marlene Marques 
Fernando Santos 
Paúla Pedro 
Outras colaborações 
Graça Serra 
Filipa Ramalhete 
Helena Simões 

ULIXES 21  
Desenvolvimento de uma campanha constituída por 6 sub-projectos: 

• Internet e Homepage 
• Guia para Gestores de Turismo Sustentável 
• Campanha de Sensibilização para turistas 
• Apelo para um turismo sustentável 
• Exposição sobre património cultural e ambiental da região mediterrânica 
• Conferências e seminários 

Estabelecimento de parcerias com outras entidades. 
 
Isabel Moura 
Patrícia Veloso 
Pedro Costa 
Nuno Cavalheiro 
Marlene Marques 
J. Joanaz de Melo 
Hélder Careto 
Comissão Executiva 

VIALUZ 
No âmbito da assinatura do protocolo com a Câmara Municipal de Sintra (realizado em Setembro 
de 2000). O GEOTA irá levar a cabo um estudo sobre a acessibilidade na cidade de Queluz. Esta 
cidade apresenta graves problemas ao nível da rede de transportes públicos e dos acessos aos 
mesmos. Verificando-se, assim, nas horas de ponta, situações caóticas nos arredores e dentro de 
Queluz resultantes de um crescimento urbano desorganizado que não foi acompanhada por um 
investimento na melhoria da qualidade e da acessibilidade à rede de transportes públicos. Neste 
sentido, o GEOTA propõem-se fazer um levantamento dos principais problemas da cidade de 
Queluz e elaborar um conjunto de propostas para a melhoria da rede transportes públicos e de 
medidas que incentivem os cidadãos desta cidade e dos arredores a utilizarem cada vez mais os 
transportes públicos urbanos em detrimento da utilização de viatura própria. 
 

 
Ana Matilde Almeida 
Catarina Santana 
Francisca Almeida 
Isabel Gouveia 
Joana Almeida 
Joana Queirós 
João Careto 
Joao Pedro Marques 
João Pedro Queirós 
Manuel Ribeiro 
Marlene Marques 
Nuno Melo 
Pedro Luís Castro 
Pedro Machado 
Pedro Nuno Marques 
Rita Melo 
Rute Curto 
Sara Machado 

Verdinho 
Edição de dois números de um jornal ilustrado dedicado aos mais novos, elaborado pelos 
colaboradores mais jovens do GEOTA. 

 
Projectos Inter-associativos 

 
Conceição Martins 
 

Auto-Estrada do Sul - A2 (GEOTA/QUERCUS/LPN/ALMARGEM) 
Acompanhamento do projecto e dos EIA que venham a estar sujeitos à consulta do público. 

 
Direcção  
Grupo Jurídico 

CIDAMB – Associação Nacional para a Cidadania Ambiental 
Apoio à instalação e funcionamento da associação. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
Conceição Martins  
José Ribeiro  
Isabel Moura 
Susana Leitão 
 

Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada (GEOTA/ PATO) 
Dar continuidade ao projecto de educação ambiental através da utilização do Centro, em 
colaboração com a PATO. 
Insistir junto das autoridades nacionais e regionais para a classificação do Paúl como área protegida 
de âmbito regional.  
Zelar pelo bom estado de conservação da zona húmida. Angariar novos financiamentos para a 
recuperação da eira, do poço, e dos anexos, dando-lhes funcionalidade no apoio às actividades de 
educação ambiental.  
Recolha de informação sobre actividades rurais antigas desenvolvidas naquela quinta. 
Dar continuidade à realização de campos de férias, associando o lazer, ao desporto e à educação 
ambiental. 
Promover a Semana da Energia, com um seminário a 22 de Maio sobre Impactos das Energias 
Alternativas na Biodiversidade. 
 

 
João Joanaz de Melo 
Marina Silva 
Joaquim Afonso 
 

INFOZEE 
Foi aprovado, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, para decorrer em 2001, o projecto 
INFOZEE - Sistema de informação para a vigilância marítima e gestão da zona económica 
exclusiva. 
Este projecto é coordenado pelo IMAR, pólo da FCT-UNL, e tem o GEOTA como parceiro. Prevê-
se intercâmbio de dados e colaborações com o projecto Litoral Digital. 
 

 
Pedro Costa 
Patrícia Veloso 
João Dias Coelho 
Conceição Martins 

Movimento Cívico em Defesa do Parque Natural de Sintra-Cascais(OLHO 
VIVO/GEOTA/QUERCUS/LPN/GEC) - Abano  
O GEOTA continuará a acompanhar todo o processo relativo ao Abano bem como o relativo a 
outras situações semelhantes no Parque Natural Sintra-Cascais. 
De destacar que a acção do Movimento Cívico levará a que, em nosso crer, o projecto previsto para 
o Abano não se concretize. 

 
Comissão Executiva 
Helder Careto 
Carlos Costa 
Teresa Goulão 
Afonso Pessoa 
Outros Colaboradores 
 

Solos Contaminados (GEOTA – Amigos da Beira)  
No seguimento de contactos realizados em 2000 com um representante da EPA e com outras 
entidades, procurar-se-à desenvolver algumas acções de informação do público relativamente à 
temática de solos contaminados. 
Como preparação, está prevista a realização de um Seminário sobre Minas e Solos Contaminados, 
na Urgeiriça, para o dia 14 e 15 de Julho, com o apoio dos Amigos da Beira e de organizações 
sindicais e ongs locais. 

 
Representações junto de ONG's e similares 

 
Conceição Martins 

CIDN - Conselho Ibérico para a Defesa da Natureza  
Acompanhamento das actividades gerais. 
Participação nas reuniões de Direcção e na Assembleia Geral. 
Participação nas reuniões previstas sobre Água na Península Ibérica (Madrid/Março) e sobre a Rede 
de Reservas Biológicas (Espanha/sem data). 
Organização conjunta do Seminário sobre Aplicação da Directiva Habitas na Península Ibérica 
(Portugal/sem data). 

 
João Carlos Caninas  
João Joanaz de Melo  

Confederação Portuguesa das ADA 
Durante o mês de Abril terão lugar as eleições para os órgãos sociais da Confederação. Não está 
ainda definido o papel que o GEOTA irá assumir naquele âmbito. Porém, propõe-se a continuação 
do empenhamento que o GEOTA dedicou à Confederação, de forma regular, desde a sua génese no 
final dos anos 80. 

 

Conceição Martins 
Carlos Baptista 

ECOESTE 
Colaboração na organização de iniciativas regionais de sensibilização e educação ambiental. 



Plano de Actividades 2001 11 

Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
Marlene Marques 
(Representante na 
Conferência Nacional) 
Teresa Calmeiro 
(Grupo de Resíduos) 
João Joanaz de Melo: 
(Grupo da Água e Grupo 
da Indústria) 
 

EEB/BEE – European Environmental Bureau 
Participação nas actividades da Conferência Nacional do EEB, ao nível nacional, e na Assembleia 
Geral e nos Grupos de Trabalho Temáticos do EEB, a nível internacional. 
Publicação bimensal de um artigo sobre a política europeia de Ambiente no Boletim do GEOTA e 
as reflexões do EEB sobre a mesma. 
Participar activamente na discussão sobre a preparação da estratégia europeia sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 
 

 
Direcção 
 

EPE – European Partners for the Environment 
Manutenção da representação. 
 

 
Isabel Moura 

EUCC - European Union for Coastal Conservation 
Participação em encontros promovidos por esta ONG internacional, tentando rentabilizar a 
experiência adquirida com a Campanha Coastwatch. 
 

 
Hélder Careto 
Conceição Martins 
(Direcção) 
 

MedForum  
Manutenção da representação. Participação activa na Assembleia Geral do MED Fórum, em Julho 
2001 e no VI Fórum Ambiental do Mediterrâneo e nas comissões temáticas do MED Fórum – 
MEDEDUCA, MEDESERT, MEDTOURISM. 
Acreditação do GEOTA junto do Comité Internacional da Aplicação da Convenção contra a 
Desertificação e a Seca. Acompanhamento da política nacional neste domínio. 
 

 
Isabel Noronha 

Seas At Risk 
Manutenção da representação do GEOTA no Seas-at-Risk. Participação na definição de uma 
política sobre substâncias perigosas no âmbito da Convenção de OSPAR e sua articulação com a 
Directiva Quadro da Água e a gestão e conservação do meio marinho, nomeadamente a gestão de 
espécies e habitats e a sua articulação com a política de conservação da natureza e das pescas ao 
nível da União Europeia. 
 

 
Representações em organismos públicos 

 

João Joanaz de Melo 
Susana Carvalho 
Fernando Santos 

CAIA- Dossier Alqueva e Comissão de Acompanhamento das Infra-estruturas de 
Alqueva   
2001 será um ano muito crítico neste dossier, devido ao arranque dos trabalhos de desmatação e ao 
próximo enchimento da albufeira. A partir de Janeiro de 2001, J. Joanaz de Melo foi nomeado 
representante suplente das ONGA nacionais na CAIA, por indicação do GEOTA. Pela parte do 
GEOTA, deverão ainda trabalhar neste dossier Fernando Santos e Susana Carvalho. 
Em 2001 o trabalho sobre Alqueva será desenvolvido em duas vertentes fundamentais: 
1) No âmbito da CAIA, acompanhar os trabalhos no sentido da minimização de impactes e 
fiscalização das obras previstas, nomeadamente: 
- acompanhamento das operações de desmatação; 
- acompanhamento do desmantelamento da Portucel Recicla; 
- estabelecimento de medidas compensatórias eficazes para ecossistemas especialmente 
importantes, como o montado ou as zonas húmidas; 
- realização de estudos que permitam a optimização da operação em termos ambientais. 
2) Independentemente da CAIA, realizar estudos e acções junto da comunicação social para 
pressionar as autoridades nacionais e comunitárias a corrigir erros fundamentais do 
empreendimento de Alqueva, nomeadamente: 
- reduzir tanto quanto possível a cota de operação, apostando na cota 139 como ponto de partida; 
- reduzir a dimensão dos empreendimentos hidro-agrícolas e exigir o seu controlo ambiental 
apertado; 
- evitar os transvases para o Sado; 
- defender fórmulas alternativas de desenvolvimento regional, assente nos valores locais, por 
exemplo, produtos agrícolas de qualidade de origem controlada, eco-turismo, etc. Não constituindo 
um cenário de desenvolvimento totalmente alternativo a Alqueva, tais actividades são fundamentais 
para criar um desenvolvimento regional genuíno e não subsídio - Alqueva-dependente. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 

Marlene Marques CNADS - Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentado 
Manutenção da representação. 
 

 
Isabel Noronha 
(representante efectivo) 
Fernando Santos 
(representante suplente) 

Comissão Acompanhamento MARE 
Representação das ONG na comissão para o desenvolvimento sustentável das pescas; 

 
Patrícia Veloso 
(representante efectiva 
das ONGA inscritas no 
IPAMB) 

Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo  
O GEOTA pretende manter a representação, participando nas reuniões da Comissão de 
Acompanhamento com a finalidade de apresentar as posições das ONGA. O GEOTA pretende 
também dar a conhecer às ONGA as questões discutidas nesta Comissão. 

João Dias Coelho 
(representante efectivo) 

Eugénio Sequeira 
(representante suplente) 

Comissão Mista de Coordenação do Plano de Ordenamento do Parque Natural de 
Sintra Cascais (GEOTA-LPN) 
Acompanhamento dos assuntos discutidos na Comissão. 

 
Fernando Santos 
(representante efectivo) 
Frederico Lyra 
(representante suplente)  

Comissão Mista de Coordenação do Plano Regional de Ordenamento Florestal da 
Área Metropolitana de Lisboa 
Acompanhamento dos assuntos discutidos na Comissão. 

 
Conceição Martins 
Teresa Leonardo 
(em representação das 
ADA inscritas no 
IPAMB) 

Conselho Consultivo do PROTAML (falta) 
Espera-se que o PROTAML seja posto à consulta do público em 2001. Nessa altura, o GEOTA 
poderá coordenar a elaboração do texto com o contributo de outras ONGA. 

 

J. Joanaz de Melo 
(efectivo) 

 Susana Carvalho 
(suplente) 

Conselho de Bacia do Tejo  
Para 2001 prevê-se a continuação destes trabalhos de acompanhamento do Plano de Bacia, com a 
mesma orientação seguida em 2000. As intervenções do GEOTA serão no sentido de defender as 
seguintes posições: 

- ênfase na valorização da conservação da água, numa lógica de gestão da procura; 
- objectivos específicos de salvaguarda de áreas não artificializadas das bacias; 
- questionar o futuro sistema de gestão, até agora omisso nas propostas do Plano; 
- criação de sistemas de informação mais completos e transparentes; 
- implementação do princípio do utilizador-pagador e poluidor-pagador, desde a primeira 

versão do plano. 
 

 
João Joanaz de Melo 
(Em representação da 
Confederação) 

Conselho Económico e Social 
Manutenção da representação com o acompanhamento dos assuntos discutidos no conselho. 

Conceição Martins 

(Representante efectiva 
das ONGA inscritas no 
IPAMB) 

Conselho Nacional da Água 
Manutenção da representação com o acompanhamento dos assuntos discutidos no conselho. 
 

Conceição Martins 

(Representante efectiva 
das ONGA inscritas no 
IPAMB)  

Conselho Nacional da Caça e da Conservação da Natureza 
Manutenção da representação, agora como representante efectivo, com o acompanhamento dos 
assuntos discutidos no conselho. 
 

Fernando Santos 
(representante efectivo) 

Isabel Moura 
(representante suplente) 

Conselho Nacional das Pescas 
Foi apresentada candidatura para a representação das ONGA no Conselho. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
João Joanaz de Melo 
(em representação das 
ADA inscritas no 
IPAMB) 

Observatório da Nova Travessia do Tejo (ONTT) 
Para 2001, além da continuação do acompanhamento de base, prevê-se a orientação de um 
estagiário da FCT-UNL para o desenvolvimento da avaliação de impactes da nova travessia sobre o 
ordenamento. 
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Logística 
 
Helder Careto  
(secretário executivo) 
Saúde Martins  
(secretária direcção) 
Vera Madeira, 
Telma Pastor 
Pedro Silva 
(Estagiário IEFP – 
Conservação da 
Natureza) 
Susana Carvalho 
(estagiária IEFP – Água, 
apoio técnico - PAAJ) 
Sónia Fernandes  
(apoio técnico SIG - 
PAAJ) 
Daniela Monteiro 
(Apoio técnico jurídico – 
PAAJ) 
Susana Leitão 
(Apoio Técnico ao 
Centro Ecológico 
Educativo do Paúl de 
Tornada) 
 

Secretariado e apoio técnico 
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 da performance 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 ao funcionamento do Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada 
Apoio técnico às áreas de SIG, Água e Jurídica. 
 

 
Comissão Executiva 

Equipamento 
Foi apresentada uma candidatura para a reforço de equipamento informático, de escritório e 
mobiliário. 
Instalação e manutenção de uma rede informática no GEOTA. 
 

 
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. 
Manutenção dos fornecimentos de serviços de telefone, água e electricidade. 
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ANEXO - Calendário de Actividades do GEOTA - 2001  
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ANEXO - Calendário de Actividades – 2001 
Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada 

 

DATA ACTIVIDADE QUEM PROMOVE 
Janeiro a Março Curso de Iniciação à Informática PATO 
02 Fevereiro Comemoração do Dia Mundial das Zonas 

Húmidas 
ICN 

03 Fevereiro Reunião do grupo ATLAS ICN 
17 a 18 Fevereiro Conselho Geral GEOTA 
01 a 02 Março Visita de Estudo ao Parque Natural do Guadiana PATO 
14 de Março Conferência sobre  

Poluição Hídrica 
PATO 

06 a 12 Abril Campo de Férias 
Residencial    14-17 anos 

Centro 

19 a 20 Maio Curso de Iniciação 
Observação de Astros 

Centro 

21 a 26 Maio Semana da Energia 
Conferência sobre Alterações Climáticas 
Atelier +actividades experimentais  
+ Exposição 

Centro 

Junho Visita de estudo ao Parque Natural da Serra de 
São Mamede 

 
PATO 

19  Junho Conferência sobre  
Desertificação 

PATO 

09 a 14 Julho Campo de Férias 
Não residencial 
08-12  anos 

 
Centro 

01 a 15 Agosto Campo de Férias 
Residencial 
Particular 

 
Centro 

Setembro Outubro Exposição de materiais de projectos escolares 
sobre ambiente urbano 

 
Centro 

01 a 03 Outubro Semana da Água 
Dia Mundial da Água 
Experiências em laboratório 
Conferência sobre água 

 
Centro 

11 a 13 Outubro 4º SEARO 
Seminário de Educação Ambiental da Região 
Oeste 

 
PATO 

29/Outubro a 02/Novembro Campo de Férias 
Não Residencial 
08-12 anos 

Centro 

Novembro Curso de iniciação à Elaboração de Herbários Centro 

 


