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Estrutura Orgânica do GEOTA em 2003
Equipa

Equipa

Órgãos e Áreas de
Trabalho/Actividades

Até 8 de Março de 2003

Após 8 de Março de 2003

Presidente: João Joanaz de Melo
Vice-Presidente: Carlos Baptista
Secretário: Ana Teresa Calmeiro
Suplente: Sónia de Jesus
Fernandes

Presidente: João Joanaz de Melo
Vice-Presidente: Carlos Baptista
Secretário: Pedro Costa
Suplente: Luísa Madruga

Presidente: Isabel Moura
Vice-presidente: Filipa Ramalhete
Vice-Presidente: Pedro Costa
Tesoureiro: João Fernandes
Vogal: Patrícia Veloso
Suplente: Graça Serra
Suplente: Nuno Cavalheiro
Suplente: Sara Machado

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

Presidente: Maria da Conceição
Martins
Vogal: João Carlos Pires Caninas
Vogal: Marlene Marques
Suplente: Paula Cristina Lee

Presidente: Maria da Conceição
Martins
Vogal: João Carlos Pires Caninas
Vogal: Marlene Marques
Suplente: Paula Cristina Lee

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

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

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.

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,
Rio Real, Associação de Defesa
do Património de Mértola.
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Órgãos
Assembleia Geral
Está prevista a reunião ordinária da
Assembleia-geral para 8 de Março de
2003. A ordem de trabalhos da reunião
consta da convocatória enviada aos
associados.

Comissão Executiva
A CE reunirá numa base semanal,
durante 2003.
Procurar-se-á dar seguimento às
estratégias que têm vindo a ser
pensadas, em especial para os
financiamentos e imagem.

Conselho Fiscal
Estão previstas reuniões para apreciação
dos documentos a aprovar na
Assembleia-geral.

Direcção
Uma reunião mensal. (Vd. Calendário
de Actividades do GEOTA para 2003).
Tentar-se-á aumentar a discussão
temática na Direcção.
Conselho Geral
Vd. Calendário de Actividades.
Está prevista a realização de três
reuniões do Concelho Geral:
•

16 e 17 de Fevereiro, Almada

•

18 e 19 de Maio, Tornada

•

1 e 3 de Novembro, a definir.

Equipa

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades
Áreas temáticas

Conceição Martins
(coordenadora)
João Joanaz de Melo
Isabel Noronha
Isabel Moura

Água

Ana Isabel Veiga
Rodrigues
Ana Paula Ferreira

Animação

Acompanhamento da implementação da Directiva Quadro da Água e da inevitável alteração
legislativa, nomeadamente através de contactos e de pareceres defendendo a necessidade de
implementação de medidas de conservação dos recursos hídricos e de regionalização da gestão da
água por bacias hidrográficas.
Desenvolvimento de uma campanha de informação sobre as alternativas de conservação de energia
evitando a construção da Barragem das Laranjeiras (Sabor).

Realização de duas Ecotour’s:
Monfrague ( Agosto)
Conselho Geral do Geota (Out/Nov)
Realização de três Cultour’s:
Posto de Comando do MFA (Maio)
Quinta Pedagógica dos Olivais (Novembro)
Augusta Viva (Outubro)
Conservação da Natureza

Fernando Teigão dos
Santos
(coordenador)
Clara Pimenta
Cláudia Silva
Conceição Martins
Hugo Silva

- Realização de reuniões de trabalho para preparar analisar assuntos diversos, preparar documentos,
organizar iniciativas, integrar novas pessoas.
- Dinamização do trabalho do grupo, de forma a melhorar a integração de novos colaboradores.
- Participação nas iniciativas e trabalhos de outros grupos ou projectos do GEOTA, como por
exemplo o Grupo Verdinho constituído por crianças ou o projecto “Ulixes 21” sobre turismo
sustentável.
- Acompanhamento da aplicação da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade (ENCNB).
- Acompanhamento da actividade cinegética, nomeadamente na definição do calendário venatório,
na redefinição da participação das ONGA nos exames para obtenção da carta de caçador e na
implementação do “Direito à Não Caça”.
- Organização de uma acção de formação sobre conservação da natureza, no Centro Ecológico do
Paul de Tornada.
- Organização de uma pequena conferência sobre Áreas Marinhas Protegidas.
- Realização de saídas de campo para o Paul de Tornada com grupos de jovens.
- Divulgação dos dois documentários produzidos “O Paul de Tornada” e de “Uma Primavera no
Paul”.
- Produção de um novo documentário na área da conservação da natureza com recurso a uma
câmara de vídeo já adquirida.
- Elaboração de uma brochura informativa sobre Organismos Geneticamente Modificados.
- Produção e divulgação de pareceres sobre questões ligadas à conservação da natureza.
- Representações institucionais em diversas Comissões Mistas de Coordenação (vd. Representações
em Organismos).
- Participação em eventos relacionados com conservação da natureza como conferências, debates,
workshops, exposições.
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Equipa

Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades

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

Cooperação Internacional

Graça Serra
(Coordenadora)
Comissão Executiva
Filipa Ramalhete
Vítor Pires

Documentação e informação

Ana Simões
Helder Careto
João Joanaz de Melo
Manuel Ferreira dos
Santos
Vítor Gonçalves

Manuela Silva
(Coordenadora)
Nuno Cavalheiro
Marta Gomes
Teresa Lúcia Ramos

Colocar Exposição de fotografia sobre a Guiné-Bissau on-line.

Terminar o programa de catalogação das obras existentes na mediateca. Introduzir os dados
relativos às obras existentes, ainda por catalogar. Criar condições para que o programa fique
disponível on-line, e para que os associados do GEOTA e outros utentes possam consultar a
mediateca.
Desenvolvimento de outras formas de dinamização da área.
Energia e Transportes
Objectivos Específicos:
Promover informação e formação de forma a influenciar junto de decisores, políticas e estratégias
energéticas racionais;
Tecer considerações sobre as implicações ambientais das medidas de política energética;
Recolher e tratar informação de materiais e práticas de sensibilização para racionalização do
consumo de energia.
Acções:
Pretende-se reorganizar o grupo de estudos e continuar na linha de intervenções sobre política de
energia, alterações climáticas e transportes, na óptica da energia desenvolvendo as seguintes
actividade:
– Pesquisa de materiais e práticas de sensibilização para racionalização do consumo de energia.
- 29 de Maio (Dia Nacional da Energia): Campanha de sensibilização para a poupança de energia preparação de panfletos e contactos com escolas secundárias, incluindo apresentações in loco, com
exemplos práticos.
- “Manual das Energias Renováveis” - Revisão e colocação on line.
- Seguimento de diplomas, documentos e eventos relacionados com gestão racional de energia e as
alterações climáticas (análise das medidas e monitorização da sua aplicação).
- Realização de acções de formação/informação sobre os temas: arquitectura bio-climática; cogeração; energias renováveis; viabilidade do aproveitamento dos resíduos florestais para produção
de energia; transportes; indicadores de eco-eficiência (pegada ecologica; avaliação do ciclo de
vida).
- Colaboração com a CP na promoção do Transporte Sustentável.
- - Colaboração/ promoção de "mini-conferências" sobre eficiência energética com alunos das
universidades UTL e UNL
- Intervenção e lobbying na política e estratégia energética portuguesa.
- Participação em diversos fora nacionais e internacionais relacionados com o tema.
- Colocar no site uma informação sobre todos as empresas/com links que vendam eco-produtos
relacionados com energias renováveis ou com eficiência energética.
– Angariação de novos colaboradores.
Jurídico
Promoção para a difusão da cidadania ambiental.
Promoção do direito do Ambiente e do Urbanismo.
Possibilitar a actuação dos direitos dos cidadãos e das ONGA em matéria de prevenção e repressão
de danos ambientais e urbanismo.
Guia Ambiental do Cidadão on line.
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Luísa Madruga
(coordenadora)
Helder Careto
Carlos Sacramento
João Joanaz de Melo
Rui Rosado
Ana Simões
Teresa Lúcia Ramos
Manuela Silva

Instrumentos Económicos

Daniela Alves
(coordenadora)
Bruno Aguiar
Hélder Careto
Marília Marques
AnaTeresa Calmeiro
Susana Paixão

Resíduos

Patrícia Veloso
(coordenadora)
Anália Torres
António Cipriano
Filipa Ramalhete
Graça Serra
Isabel apolinário
Jorge Palma
Paulo Morgado
Pedro Costa

Campanha “Reforma Fiscal Ecológica”(RFE)
Objectivos gerais:
- Promover uma Reforma Fiscal Ecológica ambiciosa e eficaz;
- Contribuir para a alteração dos padrões de consumo e produção com vista a uma maior
sustentabilidade;
- Sensibilizar o público, os agentes económicos e as instâncias governamentais sobre a
Reforma Fiscal Ecológica;
- Introduzir a Reforma Fiscal Ecológica na agenda e no discurso político.
Actividades:
Lançamento do website da campanha (www.despodata.pt/geota/rfe/index.html) (Jan.03);
Reuniões do grupo de trabalho da RFE no GEOTA e no EEB para debate de questões e organizar
as estratégias e acções da campanha;
Publicação de uma plataforma de campanha em Português;
Pareceres técnicos e disseminação de ideias e argumentos da campanha;
Distribuição de material de campanha;
Conferências de Imprensa e outros eventos públicos;
Pesquisa sobre subsídios ambientalmente adversos de modo que se possa estabelecer um quadro de
subsídios adversos e de políticas de RFE;
Estabelecimento de alianças com outras organizações pró – Reforma Fiscal Ecológica;
Representações em reuniões e eventos nacionais e internacionais relacionados com a Reforma
Fiscal Ecológica;
Participação nos contactos do EEB com as diversas presidências europeias durante o período de
decorrência da campanha;
Seguimento das negociações do Conselho da UE sobre tributação dos produtos energéticos;
Participação na conferência anual do EEB.

Projecto “Ambiente nos Hipermercados”: pretende-se dar continuidade a este projecto realizado no
âmbito do protocolo GEOTA/APED através da aplicação da “Observação Ambiental”, campanhas
de sensibilização para a utilização de Sacos Verdes e acompanhamento da situação da gestão dos
resíduos nas unidades comerciais.
Formação: Está prevista a realização de uma acção de formação para Outubro de 2003.
Outros:
Acompanhamento da situação nacional de gestão e política de resíduos. Edição de uma publicação
intitulada “Guia de implantação de uma recolha selectiva”.
Participação na Comissão de Acompanhamento da RESIOESTE.
Ordenamento do Território
Acompanhamento dos seguintes planos ou projectos: Plano Regional do Ordenamento do
Território da Área Metropolitana de Lisboa; Revisão do PDM de Lisboa, Polis Cacém; EXPO 98 –
reconversão urbana; Rede Ferroviária de Alta Velocidade; Revisão do Plano Regional de
Ordenamento do Território do Litoral Alentejano (Comissão Técnica de Acompanhamento).
Organização de uma sessão pública para apresentação do documento Mobilidade na Área
Metropolitana de Lisboa – Diagnóstico e propostas. Elaboração da versão final e relatório da
consulta pública.
Acompanhamento das futuras das autoridades metropolitanas de transportes.
Realização de uma acção de formação sobre ordenamento do território.
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Solos
Teresa Goulão
(coordenadora)
Gonçalo Avilez
Graça Brito
Helder Careto
Judite Fernandes
Madalena Presumido

No seguimento da dinâmica e da experiência adquirida com a actividade na área dos Solos no ano
2000, em 2003 pretende-se organizar um grupo de estudos e continuar na linha de intervenções
sobre política e estratégias na área de solos, prevendo-se tomadas de posição sobre a legislação
existente e a necessária, sobre a informação já existente e disponível relativamente a solos urbanos
e industriais contaminados, sobre iniciativas e linhas de investimento e investigação necessárias
para o país desenvolver. Está ainda em projecto a realização de um seminário ou mesa redonda
relacionada com a política de solos.
Outro dos objectivos será a angariação de novos colaboradores interessados na temática.

Marina N’Deye Silva
(coordenadora)
Helena Simões
Sara Bicho
(Professora destacada)
Ana Teresa Calmeiro
Carla Gomes,
Fernando Santos
Filipa Ramalhete,
Hélder Careto
Henrique Heliotrope
Isabel Noronha
João Joanaz de Melo
Joaquim Afonso
Jorge Rocha
José Carlos Boto
José Gouveia
Pedro Santos
Saudade Pontes
Sofia Bravo
Sónia Fernandes

Meio Marinho
Seguir os desenvolvimentos relativos à política de gestão do meio marinho, tendo como principal
objectivo a gestão sustentada do meio marinho. Tendo em vista a consciencialização e a
participação da sociedade na resolução dos problemas de gestão marinha o grupo do Mar irá
efectuar acções de sensibilização, educação ambiental e divulgação.
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;
Representação das ONG na Comissão Acompanhamento MARE e na Comissão mista de
Acompanhamento da Reserva Natural das Berlengas;
“Coastwatch Europe”: recolha e tratamento dos questionários (Janeiro, Fevereiro, Março);
organização e divulgação do Seminário (até 30 de Abril de 2003);
elaboração do relatório, com base no tratamento da informação recolhida em 2002 (Março 2002);
organização e elaboração de materiais de apoio ao projecto (ao longo do ano);
organização e edição dos materiais da Campanha 2003 (Junho, Julho);
lançamento da campanha 2003 (Setembro/Outubro 2003);
apoio aos participantes na Campanha Coastwatch (Outubro/Dezembro 2003)
Regata para o Ambiente: Realização da segunda edição da regata para o ambiente;
“Litoral Digital” - Foram definidas duas novas frentes de trabalho a desenvolver, a par das
enunciadas anteriormente, durante o corrente ano: a elaboração, em cooperação com os grupos do
Meio Marinho, Resíduos e Ordenamento do Território, de um relatório de actividades
correspondente aos 12 anos de existência do projecto de nível europeu Coastwatch Portugal,
recorrendo às potencialidades do sistema de informação geográfica; e o lançamento de propostas de
parceria junto de várias entidades com responsabilidades sobre a orla costeira, com o objectivo de,
através de uma maior cooperação entre todos, aprofundar o conhecimento que temos sobre o litoral,
melhorando assim a sustentabilidade do seu uso e usufruto.
Participação no GEOTÀLUPA em temas sobre gestão do meio marinho;
Contribuição para o desenvolvimento da página de internet do GEOTA no âmbito do grupo do
meio marinho.
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Sensibilização
Joana Farinha
(Coordenadora)
Vitor Pires
Inês Pires

Revista "Passa Palavra": Continuação do projecto e distribuição do número da revista de Educação
Ambiental “Passa Palavra” que tem como tema “Espécies Protegidas”. Realização de uma “Sessão
Passa Palavra” em conjunto com várias escolas participantes no projecto, a bordo de um barco da
Transtejo. Início da elaboração de mais um número da revista "Passa Palavra", realizada em
colaboração com o Grupo de Publicações Escolares
"Passa Palavra on-line": Continuação da edição e colocação na internet dos últimos números
publicados da revista. Manutenção da página.
“3 R’s do Papel”: finalização da elaboração e edição de uma pequena publicação sobre a redução,
reciclagem, reutilização do papel.
Acções de sensibilização em escolas: Participação em acções de sensibili-zação junto de escolas do
Ensino Básico e Secundário por todo o país.
Participação em feiras de ambiente e outros eventos realizados, com o objectivo de divulgar os
princípios do GEOTA, as suas actividades e princípios de Educação Ambiental.

Outros projectos
Direcção

Carlos Baptista
(coordenador)
Comissão Executiva e
Secretariado do GEOTA

Agenda de Política do Ambiente
Pretende-se efectuar uma edição impressa da Agenda em 2003, num número de “O VERDE”
GEOTÀLUPA
Edição de 6 números do Boletim do GEOTÀLUPA (Edição Bimestral).
Divulgação aos associados do GEOTA e público em geral. 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.
Colecção Manuais do Cidadão Ambientalista

Direcção e grupos de
estudos

Edição do Manual: “Como Formar um Grupo de Ambiente” prevista para 2003.
Edição do Manual “Como Implantar uma Recolha Selectiva” prevista para o início de 2003
Guia Ambiental do Cidadão, em versão on-line, durante 2003.

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, de acordo
com o Calendário de Actividades do GEOTA para 2003.
Avaliação da possibilidade de certificação INOFOR
Projecto Sintra-Cascais

João Dias Coelho
Isabel Moura

No âmbito deste projecto pretende-se continuar a acompanhar as iniciativas desenvolvidas na área
bem como fazer o acompanhamento de questões ambientais nos Municípios de Sintra e de Cascais,
em zonas que não abrangidas pelo Parque Natural de Sintra Cascais (PNSC).
Participação na Comissão Mista de Revisão do Plano de Ordenamento do PNSC.
Acompanhamento do Movimento Cívico Sintra Cascais.

Comissão Executiva

Recolha de Consumíveis de Informática
Manutenção da actividade de recolha e venda para valorização por reutilização, de tonners e
tinteiros de impressoras.
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Helder Careto
(Coordenação)
Inês Pires
Isabel Moura
Joana Farinha
João Pedro Marques
Vitor Pires
Vitor Sarabando

Tecnologias de Informação para o GEOTA
Continuar a reformulação da Homepage do GEOTA para o cumprimento dos seguintes objectivos
delineados para o projecto em 2002 pelo que será necessário desenvolver um conjunto de
actividades imediatas:
- Desenvolvimento e aplicação de uma estratégia de uso de tecnologias de informação como
pilar estratégico do desenvolvimento e afirmação externa do GEOTA e de aumento da
capacidade de intervenção na sociedade, com base nos resultados da reunião sobre
tecnologias de Informação para o GEOTA, realizada a 01 de Dezembro de 2002.
- Redesign e reestruturação total com a criação de uma nova homepage, com migração de
muitos dos conteúdos da pagina anterior para a nova estrutura. As duas páginas irão
funcionar em paralelo durante algum tempo, até a nova página mostrar um desempenho
suficiente para ser tornada pública. Pretende-se a criação de novos “atalhos” e rubricas,
criação dum espaço dedicado às Associações com protocolo, criação de um espaço
destinado aos associados; Criação de um espaço destinado aos coordenadores do GEOTA.
- Manutenção e actualização regular dos conteúdos produzidos referentes a 2003. Inclusão
de todas as posições do GEOTA emitidas até ao momento das actualizações. Continuação
da introdução dos Boletins Informativos do GEOTA em versão On-Line. Divulgação dos
conteúdos de todas as actividades públicas do GEOTA a realizar em 2003, facilitando
informação sobre condições e detalhes de participação, fichas/formulários de inscrição e
outras ferramentas.
- Lançamento, em paralelo, de novos subsites, estando na calha o subsite do Projecto
Coastwatch.
- Continuação da Introdução do Passa Palavra on line..
- Lançamento do Guia Ambiental do Cidadão, versão exclusiva on line.
- Introdução do Verdinho on line.
- Lançamento da Mediateca on line.
E desenvolver ainda outras actividades adicionais:
- Realização de mais duas reuniões sectoriais com consultores externos em 2003, com data a
definir.
- Registo do domínio www.geota.pt : São necessários 2 IP, um primário e outro secundário
para o registo, sendo o IP primário referente ao servidor internet do GEOTA e o IP
secundário já assegurado nos servidores da MOREDATA (ex- DESPODATA). A nova
página do GEOTA, para além de um novo design, possuirá motores de busca, mapa de
site, gestão dinâmica de conteúdos, interactividade, capacidade de introdução de conteúdos
em modelos pré-estabelecidos, serviços aos associados e aos utilizadores, formulários
diversos, capacidade de suporte a jogos, etc. Teremos também caixas de correio de
tamanho ilimitado.
- Em paralelo, está a ser instalado um servidor de backup, a entrar em funcionamento ainda
durante 2003.
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 backup de dados, software, integridade
física de equipamentos e instalações.
- Aquisição, reforço e recuperação de equipamento informático, com suportes de Firewall,
Alojamento de Homepage, Gestão de Ficheiros e 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.
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.
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ULIXES 21
Hélder Careto
Joana Andrade
Fernando Santos
Alberto Corvo
João Careto
Saúde Martins

Continuação 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 desenvolvimento sustentável na região mediterrânica
• Conferências e seminários
Angariação de financiamentos para o projecto e estabelecimento de parcerias com outras entidades.
Para 2003 prevê-se o lançamento do Guia para Gestores de Turismo Sustentável e a realização da
exposição diversas exibições da exposição nos concelhos do litoral Sudoeste e Sul, com a realização
de debates e colóquios complementares.
Continuação do desenvolvimento de uma homepage do projecto.
Vai procurar desenvolver-se outras componentes do projecto e criar novas vertentes que dependam
menos dos suportes físicos da campanha e mais de relações institucionais e de redes de parceiros.
Integrado na campanha, prevê-se o lançamento de 2 números do Notícias do Sudoeste.

´

Rute Curto
(Coordenadora)
Carla Soares
Marlene Marques
Ana Duarte
Ana Isabel Rodrigues
Encarnação Raimundo

Verdinho
Para o ano de 2003 os principais objectivos do grupo são:
• Manter os encontros periódicos do grupo
• Produção de uma página Web do Verdinho
• Produção de dois números do Verdinho.
Diversificar as fontes de financiamento das actividades do grupo.
As crianças que se espera virem a colaborar nestas actividades em 2003, são: Pedro Marques, 13
anos; Rita Melo, 12 anos; Nuno Melo, 10 anos; Pedro Machado, 9 anos; Pedro Castro, 6 anos; João
Marques, 7 anos; João Queirós, 7 anos; Manuel Ribeiro, 8 anos; Joana Queiroz, 5 anos; Ricardo
Pedro, 13 anos; Duarte Afonso, 5 anos; Maria do Mar, 9 anos; Viriato Afonso, 8 anos; Joana
Rebelo, 8 anos; Marta Coelho, 6 anos; Francisca Almeida, 10 anos; Joana Almeida, 12 anos; Teresa
Valadas, 9 anos; Catarina Santana, 12 anos; Inês Santos, 8 anos; Luísa Santos, 6 anos
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Projectos Inter-associativos
Manuela Silva
Isabel Moura

CIDAMB – Associação Nacional para a Cidadania Ambiental
Continuação da representação.
Apresentação pública do CIDAMB e do Guia Ambiental do Cidadão.
Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada (GEOTA/ PATO)

Conceição Martins
(Representante do
GEOTA na Comissão de
Gestão)
José Ribeiro
Isabel Moura
Fernando Santos
Maria Jesus Fernandes
Teresa Lemos
Paulo Henriques
Amílcar Caetano
Maria João Dias

João Joanaz de Melo
(Representante do
GEOTA)
Isabel Moura
Fernando Santos
Nuno Cavalheiro

Manutenção da gestão conjunta com a PATO e da abertura ao público de segunda a sábado, ao
longo de todo o dia. Manutenção do arrendamento da propriedade, com o apoio financeiro do ICN.
Classificação do Paul de Tornada como Área de Paisagem Protegida de Âmbito Local: Insistência
com as entidades competentes ao nível nacional para que atendam à solicitação da PATO e da
Câmara Municipal de Caldas da Rainha para a constituição de uma área protegida de âmbito local.
Infra-estruturas: Remodelação da entrada norte do Paul para acolhimento de visitantes de
passagem, dotando-a de local para estacionamento, de local de descanso e merendas e de estruturas
de observação do Paúl e de informação.
Trabalhos de conservação da propriedade e da zona húmida: poda de árvores, limpeza de sebes,
limpeza regular dos caminhos, plantação de algumas espécies. Criação de uma Horta Pedagógica.
Recursos Humanos: Assegurar, em conjunto com a PATO, a existência de recursos humanos para
as actividades administrativas e pedagógicas necessárias.
Actividades calendarizadas:
- 2 Fevereiro - Comemoração do dia Mundial das Zonas Húmidas: Exposição sobre as
Zonas Húmidas; Divulgação junto das escolas (envio de material Ramsar)
- 22 - 23 Março - Acção de Formação sobre Conservação da natureza
- 21- 25 Abril - Campo de Férias
- Maio - Semana das Plantas Aromáticas e Medicinais: Actividades didácticas; Exposição;
Conferência; Feira de produtos biológicos
- Julho - Campo de Férias
- Outubro - Semana da Água - Actividades didácticas; Exposição; Conferência
Actividades a desenvolver em permanência ao longo do ano:
*Visitas guiadas, com a possibilidade de integram também a realização de percurso mistério.
* Ateliers experimentais.
* Horta Pedagógica.
* Exploração da mediateca, quer em actividades orientadas durante as visitas ao Centro, quer para
consulta para trabalhos externos.
* Divulgação externa para apresentação da experiência na gestão do Centro e do Paul.
* Apoio a actividades pedagógicas externas, nomeadamente às actividades de sensibilização e de
educação ambiental desenvolvidas pelas escolas da região.
Movimento Cota 139 pelo Alentejo Sustentável (Campanha inter-associativa coordenada
pelas associações GEOTA, LPN, Quercus, CEAE, SPEA e FAPAS, com apoio da
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente)

- Conclusão das negociações sobre o faseamento do enchimento de Alqueva e outras medidas de
gestão;
- Dependendo se negociações em curso têm ou não sucesso, poderá avançar-se para projectos de
cooperação, ou para processos contenciosos;
- Em qualquer caso, prevê-se o arranque de uma nova linha de debate sobre o modelo de
desenvolvimento agrícola do Alentejo.
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Representações junto de ONG's e similares
Conceição Martins

CIDN - Conselho Ibérico para a Defesa da Natureza
Manter os projectos conjuntos, nomeadamente ao nível da divulgação das actividades de educação
ambiental desenvolvidas pelos membros do CIDN e dos encontros entre gestores da Rede de
Reservas.

João Carlos Caninas
João Joanaz de Melo

Confederação Portuguesa das ADA
Manutenção da representação.

Conceição Martins
Carlos Baptista

ECOESTE

Rui Rosado
(Representante na
Conferência Nacional)
Marlene Marques

EEB/BEE – European Environmental Bureau

Ana Teresa Calmeiro
(Grupo de Resíduos)
João Joanaz de Melo:
(Grupo da Indústria)
Conceição Martins
(Grupo da Água e Grupo
Biodiversidade)

Dar a colaboração possível para a manutenção desta entidade em funcionamento, nomeadamente ao
nível da possível realização do IV Seminário de Ambiente da Região Oeste.

Presença nas reuniões da direcção do EEB em Bruxelas, realizadas trimestralmente.
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 membras do EEB, de forma
optimizar o trabalho realizado a nível nacional no âmbito do EEB.
Grupo da Água: acompanhamento das actividades do EEB ao nível da implantação da Directiva
Quadro da Água nos vários Estados membros.
Grupo da Biodiversidade: pretende-se aumentar oa participação do GEOTA, no que diz respeito ao
acompanhamento da implementação da Directiva Habitats e da Convenção da Biodiversidade nos
vários Estados membros.
Participação em reuniões e eventos internacionais promovidos pelo EEB sobre a campanha RFE,
Resíduos, Indústria.

Luísa Madruga
(Grupo da RFE)
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
Fernando Santos

MEDForum

Isabel Noronha
Isabel Moura

Seas At Risk

Manutenção da representação. Participação activa no Conselho Mediterrânico do MED Fórum, em
Novembro de 2003 e nos eventos associados.
Dinamização da exposição “O MEDITERRÂNEO NA VIA DE UM DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL”, cedida pelo MEDForum, com vista à sua circulação por várias zonas do país,
em colaboração com as várias entidades acolhedoras da mesma.

Continuará a seguir o desenvolvimento das políticas do meio marinho ano nível de OSPAR e da
EU.
Participação em pelo menos uma reunião da Direcção do SAR.

Plano de Actividades 2003

12

Representações em organismos públicos
Representantes das
ONGA nacionais:
Efectivo:
JJM (GEOTA)
Suplente: Leonardo
Rosado (CPADA)

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

Filipe Pedrosa
(Olho Vivo)
(Efectivo)
Conceição Martins
(GEOTA)
(Suplente)

Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM Sintra

Condicionado ao comportamento do Governo relativamente a questões estratégicas, prevê-se a
continuação da participação na CAIA, incidindo principalmente sobre o acompanhamento do
programa de gestão ambiental.

Manutenção da representação.

Filipa Ramalhete
(efectiva)
Anália Torres
(suplente)

Comissão de acompanhamento do POOC Sintra-Sado (1)

Isabel Noronha
(efectivo)
Fernando Santos
(suplente)

Comissão de Acompanhamento do Programa para o Desenvolvimento Sustentável
do Sector das Pescas - MARE (1)

Patrícia Veloso
(GEOTA)
(efectivo)
José Alves Pereira
(FPCUB)
(suplente)

Comissão de acompanhamento do Programa Operacional da Região de Lisboa e
Vale do Tejo (PORLVT) (1)

Teresa Lemos
(PATO)
(Efectiva)
Daniela Alves
(GEOTA)
(Suplente)

Comissão de Acompanhamento do RESIOESTE (1)

Fernando Santos

Acompanhar o desenvolvimento da consulta pública que ocorreu em 2002;
Acompanhar o plano até à sua aprovação.

Acompanhamento da respectiva comissão representando as ONGA e participando nos trabalhos
necessários.

Pretende-se continuar a acompanhar todo o processo relativo ao PORLVT, nomeadamente
continuando a participar nas reuniões da comissão de acompanhamento, na análise da
documentação que for distribuída e na apresentação de propostas.

Manutenção da representação.

Comissão de Ordenamento do Território do Plano Municipal de Ambiente da
Câmara Municipal de Sesimbra
Continuação do acompanhamento.

Conceição Martins
(representante das
ONGA inscritas no IA)

Comissão Local de Acompanhamento do POLIS Bragança (1)
Acompanhamento dos trabalhos agendados para as reuniões da Comissão. Emissão de pareceres e
contributos para a revisão dos projectos. Acompanhamento das obras.
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Pedro Costa
(efectivo)
Graça Serra
(suplente)

Comissão Local de Acompanhamento do POLIS Cacém (1)

Representante efectivo:
JJM (GEOTA)
Suplentes:

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

Pretende-se continuar a acompanhar a reconversão urbana prevista, bem como apresentar as
sugestões das ONGA que o GEOTA representa.
Com o previsível início das obras ganha peso o acompanhamento das medidas de minimização,
nomeadamente do incómodo causado à população.

Análise das propostas de plano de pormenor e dos sistemas integrados (designadamente os
transportes).

José Manuel Caetano
(FPCUB)
Jorge Raposo (CAA)

Fernando Santos
(efectivo)
Cláudia Silva
(suplente)

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

Fernando Santos
(efectivo)
Pedro Silva
(Suplente)

Comissão Mista de Acompanhamento do Plano de Ordenamento da Reserva
Natural do Estuário do Tejo (1)

Maria João
(PATO)
(Efectiva)
Sara Bicho
(GEOTA)
(Suplente)

Comissão Mista de Coordenação do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do
Paúl do Boquilobo (1)

Isabel Torres de Noronha
(efectiva)
Marina Silva
(suplente)

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

Patrícia Veloso
(Efectivo)
Pedro Costa
(Suplente)

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

João Dias Coelho
(GEOTA)
(efectivo)
Eugénio Sequeira
(LPN)
(suplente)

Comissão Mista de Coordenação da Revisão do Plano de Ordenamento do Parque
Natural de Sintra Cascais (1)

Manutenção da representação.

Acompanhamento da respectiva comissão representando as ONGA e participando nos trabalhos
necessários.

Manutenção da representação.

Manutenção da representação.

Pretende-se acompanhar a actividade da comissão de acompanhamento e informar as ONGA,
tentando obter contributos por parte das mesmas.

Manutenção da representação.
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Pedro Silva
(efectivo)
Isabel Moura
(suplente)

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

Fernando Santos
(efectivo)
Frederico Lyra
(suplente)

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

Isabel Moura
(efectiva)
Conceição Martins
(suplente)

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

Vitor Góis Ferreira
(efectivo)
Isabel Noronha
(suplente)

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

Mário Oliveira
(Oikos Leiria)
(efectivo)
João Joanaz de Melo
(GEOTA)
(suplente)

Conselho Económico e Social (1)

Manutenção da representação.

Manutenção da representação.

Manutenção da representação.

Manutenção da representação.

Manutenção da representação.

Conselho Nacional da Água
Conceição Martins

Manutenção da representação e acompanhamento dos assuntos discutidos. Elaboração de propostas
e pareceres sobre os temas, nomeadamente sobre a nova Lei da Água e sobre a implementação da
Directiva Quadro da Água.
Conselho Nacional da Caça e da Conservação da Fauna (1)

Conceição Martins

Desenvolvimento de iniciativas com vista ao estabelecimento efectivo do "Direito à Não Caça" e
de revisão legislativa. Tentativa de restabelecimento da representação das ONGA neste órgão.

Carlos Reis
(LPN)
(efectivo)
Fernando Santos
(GEOTA)
(suplente)

Conselho Nacional das Pescas (1)

Paulo Sousa
(efectivo)
Graça Serra
(suplente)

Conselho Superior de Estatística (1)

Manutenção da representação.

Pretende-se acompanhar a actividade do Conselho e informar ar as ONGA da actividade
desenvolvida, tentando obter contributos por parte das mesmas..
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Logística
Secretariado
Helder Careto
(secretário executivo)
Saúde Martins
(secretária de direcção)
Sandra Oliveira
(secretária)
Apoio Técnico
Sara Bicho (Professora
destacada para o
projecto CW)
Pedro Santos
(apoio técnico SIG PAAJ)
João Pedro Marques
(Apoio técnico
Tecnologias de
Informação)
Alberto Corvo
(Apoio Técnico ao
projecto Ulixes21)

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 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 ao funcionamento do Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada
Apoio técnico às áreas de SIG, Turismo e Tecnologias de Informação.

Comissão Executiva
Secretario Executivo

Equipamento

Comissão Executiva

Serviços externos

Foram apresentadas candidaturas para a 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 e alarme de incêndio.

Manutenção do serviço regular de limpeza da sede.
Manutenção da adesão ao servidor Internet (TELECABO), com correio electrónico e acesso à
Internet.
Manutenção dos fornecimentos de serviços de telefone, água e electricidade.

Observações
(1)– Processo de representação gerido pela Confederação Portuguesa das ADA/ONGA
Anexos
Calendário de Actividades do GEOTA - 2003 (Provisório)
PLANO DE ACTIVIDADES/2003 - Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada
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ANEXO - Calendário de Actividades do GEOTA - 2003 (Provisório)
Mês

Janeiro
Fevereiro

Dia
3
10
18-19

26/12/2002
26/12/2002

Eventos Previstos

Colaborações

Direcção
GEOTÀLUPA
Conselho Geral – Mértola e Vale do Guadiana

Juridico
ADPMértola

Direcção

Meio Marinho

Assembleia Geral

Pr.Mesa da Assembleia
Geral
Conservação

7
1

Março

Entrega
documentação

7
7
22 e 23

26/12/2002
14/02/2003
14/12/2002

4

Direcção
GEOTÀLUPA
Acção de Formação sobre Conservação da
Natureza
Direcção

Abril

Maio
Junho

Julho

30

14/02/2002

Seminário Coastwatch - Aveiro

2
9
10
17-18
6
4
4
12-13
25

11/04/2002

GEOTÀLUPA
Direcção
Acção de formação sobre Gestão Ambiental
Conselho Geral – Leiria
Direcção
GEOTÀLUPA
Direcção
Passeio de Barco Lisboa Sesimbra
Direcção

11/04/2002
11/04/2002
20/06/2002
20/06/2002

Conservação
Meio Marinho Coastwatch
Meio Marinho Coastwatch
Sensibilização
Oikos Leiria
Editorial
Animação
Meio Marinho
Água

Agosto
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

5
5
6
21

22/08/2002

GEOTÀLUPA
Direcção
Reunião Coordenadores - Coastwatch
Regata para o Ambiente

1

22/08/2002

Início da Campanha Coastwatch 2002

3
11-12
18-19
5-8
7
7
8-9

22/08/2002

22/08/2002
22/08/2002
24/10/2002
28/08/2002

5
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Direcção
Conselho Geral – Castelo Branco
Acção de Formação sobre Resíduos
Feira de Ambiente – EXPOAMBIENTE - FIL
GEOTÀLUPA
Direcção
Acção de Formação sobre Ordenamento do
Território
Direcção

17

Resíduos
Meio Marinho
Meio Marinho, CNOCA,
ANC
G.Meio Marinho
Ordenamento
AEAT
G.Resíduos
G Sensibilização
G.Ord. Território
Cooperação internacional

ANEXO - PLANO DE ACTIVIDADES/2003
Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada
ACTIVIDADES CALENDARIZADAS

DATA

ACTIVIDADE

Comemoração do dia Mundial das Zonas Húmidas:
Apresentação do Plano de Acção Ambiental da
PATO com a CMCR
2 Fevereiro
Exposição sobre as Zonas Húmidas
Divulgação junto das escolas (envio de material
Ramsar)
22 - 23
Acção de Formação sobre Conservação da Natureza
Março

Semana das Plantas Aromáticas e Medicinais:
Exposição;
Conferência;
Feira de produtos biológicos;
Actividades didácticas;

Outubro

PATO
CMCR

- Pópulos
- Centro
- Escolas

GEOTA

- Centro

- Centro
GEOTA +
- Museu
PATO
Ciclismo

30 Maio - 8
7ª Feira Infantil do Bombarral
Junho
7 a 13 de
Semana Infantil das Caldas da Rainha
Junho
Julho

Local

GEOTA +
- Centro
PATO

21- 25 Abril Campo de Férias

Maio

QUEM
PROMOVE

CM
Parque do
Bombarral Bombarral
CMCR

Expoeste

Campo de Férias

GEOTA +
- Centro
PATO

Semana da Água:
- Actividades didácticas;
Exposição;
Conferência

GEOTA +
- Centro
PATO

ACTIVIDADES A DESENVOLVER AO LONGO DO ANO
ACTIVIDADE
À Descoberta do Paul de Tornada

QUEM PROMOVE
PATO / GEOTA

Local
Paul

Ateliers Experimentais

PATO / GEOTA

Centro

Dinamização de uma Horta Pedagógica

PATO / GEOTA

Quinta do Paul

Projecto Jardim de Aromas

PATO

Quinta do Paul

Acções de Educação Ambiental

PATO / GEOTA

Paul, Centro, ...

Adaptação da Entrada Norte

PATO / GEOTA

Paul
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