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Objectivos e prioridades  
Ao longo do ano de 2004, pretende-se dar cumprimento ao Programa de Candidatura da Comissão Executiva do GEOTA 
para o Biénio de 2003/2004, nos seguintes aspectos: 

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

Estratégias 
o Adequar a organização e funcionamento do 

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

de trabalho. 
o Incrementar a reflexão interna sobre as 

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

posição conjuntas com associações com 
protocolo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e respectiva divulgação. 
o Dinamizar a mediateca do GEOTA. 

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

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

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

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

Ao Conselho Geral compete a ligação às Associações com Protocolo de Representação (APR), promovendo a sua 
participação na vida associativa do GEOTA. As reuniões do Conselho Geral são também oportunidades para debater 
questões inter associativas e de política de ambiente, para além de promoverem o desenvolvimento de projectos 
conjuntos com essas associações. 
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Quem irá fazer o quê em 2004? 

 
Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 

Presidente: João Joanaz de Melo 

Vice-Presidente: Carlos Baptista 

Secretário: Pedro Costa 

Suplente: Luísa Madruga 

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. 

 

 

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 

Comissão Executiva 

A CE reunirá numa base semanal, durante 2004. 

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

 

Presidente: Maria da Conceição 
Martins 

Vogal: João Carlos Pires Caninas 

Vogal: Marlene Marques 

Suplente: Paula Cristina Lee 

Conselho Fiscal 

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

 

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

 

Direcção 

Uma reunião mensal. (Vd. Calendário de Actividades do GEOTA para 2004). 
Tentar-se-á aumentar a discussão temática na Direcção. 
 

 

Direcção do GEOTA e ONGA com 
protocolo de representação:  

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

Conselho Geral 

Vd. Calendário de Actividades. 

Está prevista a realização de três reuniões do Conselho Geral: 

• 14 de Fevereiro, Almada 

• 24 e 25 de Abril, Serra da Gardunha 

• 2 a 5 de Outubro, Monfregue 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 

Áreas temáticas 
 

 

Conceição Martins 

João Joanaz de Melo 

Teresa Venceslau 

Pedro Possidónio 

Isabel Moura 

Água 

Acompanhamento da discussão em torno da criação da nova Directiva das Águas Subterrâneas e da 
implementação da Directiva Quadro da Água, do Plano Nacional 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). 

 

Miguel Pedro 

(coordenador) 

Teresa Tomé 

Silvia Dias 

 

Animação 

O projecto “Ecotour Para um Turismo Sustentável” prevê a realização de 3 acções. Na selecção 
destes locais procura-se uma diversidade geográfica e temática, no sentido de proporcionar aos 
destinatários uma oferta diversificada de experiências, tanto a nível ambiental, como cultural e 
patrimonial.  

Tirando proveito do ambiente para a realização de acções ao ar livre. A promoção de valores do 
património natural e patrimonial é assegurada através da participação de especialistas que 
acompanham cada acção. 

Os locais a visitar serão os seguintes: 

- Serra da Gardunha 
- Alqueva / Reguengos de Monsaraz 
- Parque Natural de Monfrague (Estremadura Espanhola) 

 

João Joanaz de Melo 

Teresa Venceslau 

Ana Gonçalves 
Henriques 

Avaliações de Impacte Ambiental 

Avaliação do EIA do Sabor 
Organização e realização da acção de formação de Avaliação de Gestão Ambiental 

 

 
Fernando Teigão dos 
Santos 

(coordenador) 

Teresa Venceslau 

 

Conservação da Natureza 

Objectivos:  

Promover a conservação da natureza em Portugal 

Produzir informação útil e esclarecedora sobre as várias temáticas abordadas no âmbito da 
conservação da natureza. 

Estudar e monitorizar efeitos das alterações climáticas na biodiversidade e nos ecossistemas; 

Promover a floresta sustentável como sumidouro de CO2. 

Seguir políticas e medidas nas temáticas de conservação da natureza, gestão agro-florestal e nos 
sumidouros de carbono. 

Finalizar a proposta“Estratégia para os Oceanos”, a apresentar à tutela e ao público. 

 

Carla Soares 

(coordenadora) 

Carlos Baptista 

Margarida Paradinha 

Luís Tomás 

Rita Santos 

Cooperação Internacional 

O grupo não forneceu elementos a tempo de virem a serem incluídos no presente documento. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 

Filipa Ramalhete 

(coordenadora) 

 

Vítor Pires  

Joana farinha 

 

Documentação 

Instalação da nova Base de Dados e início do seu funcionamento.  

Continuação da actualização da documentação e inserção de todos os registos existentes, com vista 
a uma maior optimização da documentação existentes tanto pelos diversos grupos de trabalho como 
pelo associados do GEOTA. 

 

 

Ana Simões 

Gastão Salema 

Helder Careto 

João Joanaz de Melo 

Manuel Ferreira dos 
Santos 

Vítor Gonçalves 

 

Energia e Transportes  

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 
actividades: 

– Pesquisa de materiais e práticas de sensibilização para o uso eficiente da 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, Reedição e colocação on line, possível 
financiamento via empresas interessadas. 

- 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 bioclimática; co-
geração; energias renováveis; viabilidade do aproveitamento dos resíduos florestais para produção 
de energia; transportes; indicadores de eco-eficiência (pegada ecológica; avaliação do ciclo de vida, 
etc.): 

o Colaboração com a CP na promoção do Transporte Sustentável; 

o Colaboração com a EDP na promoção do uso eficiente da energia; 

- 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 empresascom links que vendam eco-produtos 
relacionados com energias renováveis ou com eficiência energética. 

– Angariação de novos colaboradores. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 
 
Luísa Madruga 

Helder Careto 

Carlos Sacramento 

João Joanaz de Melo 

Ana Simões 

Joana Prates 

Instrumentos Económicos -  “Reforma Fiscal Ecológica”(RFE) 

Intervenção e lobbying na política e estratégia fiscal portuguesa através do agendamento de 
reuniões como os Ministérios envolvidos na temática; 

Conferência de Imprensa e outros eventos públicos; 

Publicação de uma brochura para divulgação da RFE, necessidade e vantagens da reforma em 
Portugal e a experiência destas reformas em alguns países da UE; 

Actualização do site com a RFE a aplicar em Portugal; 

Listagem das taxas e impostos ambientais existentes em Portugal; 

Listagem de subsídios ambientalmente adversos em Portugal; 

Estudo sobre a complementaridade da RFE e comércio de emissões; 

Pareceres técnicos e disseminação de ideias e argumentos da campanha; 

Seguimento de legislação, diplomas, documentos e eventos relacionados com os efeitos Fiscais e a 
sua aplicação (análise das medidas e monitorização da sua aplicação); 

Distribuição de material de campanha e divulgação de documentos, artigos de opinião, notas de 
imprensa e actividades no endereço do GEOTA; 

Participação em diversos fóruns nacionais e internacionais relacionados com o tema; 

Acções de divulgação e sensibilização (e.g. divulgação da RFE nas Universidades de Economia 
para sensibilizar recém licenciados; aproveitamento de datas emblemáticas para acções específicas 
no âmbito da RFE); 

Reuniões periódicas do grupo de trabalho e participação no grupo de trabalho da RFE do EEB para 
debate de questões e organizar as estratégias e acções da campanha; 

Angariação de novos colaboradores. 

Francisco Tomaz 

Manuela Silva 

Nuno Cavalheiro 

Jurídico 

O grupo não forneceu elementos a tempo de virem a serem incluídos no presente documento 

 
Daniela Alves 

(coordenadora) 

Carla Braz 

Hélder Careto 

Marília Marques 

Sandra Oliveira 

Susana Francisco 

Susana Paixão 

Teresa Calmeiro 

Resíduos 

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. 

Participação num grupo de trabalho temático sobre gestão de resíduos com a SPV, com reuniões 
trimestrais. 

Formação: Está prevista a realização de uma acção de formação para Setembro de 2004. 

Outros: Acompanhamento da situação nacional de gestão e política de resíduos. Resposta a pedidos 
de informação e solicitações. Sensibilização da população em geral. 

Reedição da publicação “Como Implementar uma Recolha Selectiva”. 

 

 
Joana Farinha 

(Coordenadora) 

Alexandra Reis 

Inês Pires 

Vítor Pires 

 

Sensibilização 

Revista "Passa Palavra": Finalização edição das publicações e distribuição das revista “Passa 
Palavra” com o tema "Espécies Ameaçadas" e “OGM”. 

"Passa Palavra on-line": Actualização da página. 

“3 R’s do Papel”: Finalização edição da publicação. 

Acções de sensibilização em escolas: Participação em acções de sensibilização junto de escolas do 
Ensino Básico e Secundário por todo o país. 

Participação em feiras de ambiente e outros eventos diversos, com o objectivo de divulgar os 
princípios do GEOTA, as suas actividades e princípios de Educação Ambiental. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 

Marina N’Deye Silva 

(coordenadora) 

Ana Teresa Calmeiro 

Carla Gomes 

Fernando Santos 

Hélder Careto 

Helena Simões 

Henrique Heliotrope 

Isabel Sousa Pinto 

Joaquim Rocha Afonso 

José António Velho 
Gouveia 

Lurdes Soares 

Mónica Verbeek 

Pedro Santos 

Sara da Cruz Tornelo 

Saudade Pontes 

Sofia Bravo 

Teresa Venceslau 

Meio Marinho 

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

Representação das ONGA na Comissão Acompanhamento MARE e na Comissão mista de 
Acompanhamento da Reserva Natural das Berlengas; 

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. 

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

Projecto Coastwatch: Prevê-se o tratamento estatístico dos dados obtidos pela monitorização da 
costa a nível nacional (e ilhas), sempre a para das solicitações de escolas/associações, entre outras, 
de âmbito local. Está agendado o seminário de apresentação dos resultados da campanha 2003 para 
o dia 26 de Abril (local a confirmar).  

Espera-se, ainda, lançar o concurso coastwatchers [elaboração da(s) capa(s) do relatório anual] a 
todos os participantes envolvidos, bem como elaborar um documentário sobre a temática de CW e 
LD. Ao longo da campanha pretende-se divulgar o projecto e respectivos resultados em 
fóruns/encontros temáticos. 

Pretende-se manter o lugar de professor destacado para assegurar o bom funcionamento da 
Campanha junto das escolas e dos coordenadores regionais. 

Estuda-se a hipótese de realizar acções de formação práticas direccionadas aos professores e 
demais intervenientes no projecto Coastwatch. 

Mergulho - Há lixo no mar: Apoio a iniciativas ligadas a acções de mergulho com importância 
para a conservação do meio marinho. 

Planeamento e prospecção de parceiros para apresentação de um projecto de apanha de lixo 
subaquática para 2005.  

Litoral Digital: Continuar a colaboração com o projecto Coastwatch, nomeadamente na produção 
de mapas de campo para as regiões autónomas dos Açores e Madeira, na realização do seminário 
anual e em acções de sensibilização e educação ambiental; mediante a disponibilidade de recursos, 
avançar na criação de uma ferramenta que disponibilize os dados do Coastwatch online; colaborar 
com outras entidades com responsabilidade sobre o litoral no desenvolvimento e actualização do 
SIG e aumentar o número de colaboradores do grupo de trabalho recorrendo, p.e., a finalistas de 
cursos com vocação nas áreas ambiental e/ou de sistemas de informação geográfica 

 

Pedro Costa 

(coordenador) 

Anália Torres 

António Cipriano 

Filipa Ramalhete 

Graça Serra 

Isabel Apolinário 

Jorge Palma 

Patrícia Veloso 

 

Ordenamento do Território 

Acompanhamento dos seguintes planos ou projectos: Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território; Mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa; Plano Regional do 
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (implementação no âmbito da revisão 
dos PDM); Processo de revisão dos PDM; Revisão do PDM de Lisboa; Projecto do Túnel das 
Amoreiras; Polis Cacém (Comissão Técnica de Acompanhamento); Rede Ferroviária de Alta 
Velocidade; Revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território do Litoral Alentejano 
(Comissão Técnica de Acompanhamento). 

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

Acompanhamento da temática da fiscalidade sobre o uso da solo. 

Acompanhamento das futuras autoridades metropolitanas de transportes. 

Preparação de uma acção de formação sobre ordenamento do território. 
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Equipa Órgãos e Áreas de Trabalho/Actividades 
 

 

Teresa Goulão 

Gonçalo Avilez 

Graça Brito 

Helder Careto 

Judite Fernandes 

Madalena Presumido 

 

Solos 

Representação do GEOTA no ECOS – “European Environmental Citizens Organisation for 
Standardization”, grupo Soil Quality (CEN/TC 345). Objectivos: definição de padrões de avaliação 
da qualidade ambiental do solo a nível europeu (classificação, definição de termos, protocolos de 
amostragem, medição de características)  Destinatários: empresas e instituições de carácter 
ambiental, órgãos legislativos Acções a desenvolver dentro da actividade: avaliação do padrão 
ISO/TC 190 como padrão europeu. locais e datas: 2 reuniões anuais. Uma prevista para 24 Abril 
2004 em Bruxelas; outra ainda sem agendamento. 

Continuação da representação no EEB para a colaboração nos documentos com vista à definição de 
uma estratégia europeia de protecção de solos. Os principais temas são: Estratégias de protecção do 
solo/politica ambiental europeia, processos de degradação do solo - erosão, desertificação, perda de 
matéria orgânica, contaminação do solo: contaminação difusa, tipo de poluentes, monitorização da 
contaminação dos solos e ocupação do solo. 

Realização de uma palestra sobre solos contaminados (ainda não agendada). 

Acções de lobby ambiental a favor de medidas de política e legislação para os solos contaminados 
que vise solucionar a grave situação colocada no nosso país nesse aspecto. 

 

Equipa Outros projectos 
 
 
Direcção 
 

Agenda de Política do Ambiente  

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

 

 

Direcção e grupos de 
trabalho 

 

Colecção Manuais do Cidadão Ambientalista  

Edição do Manual: “Como Formar um Grupo de Ambiente” prevista para 2004. 
Reedição do Manual “Como Implantar uma Recolha Selectiva” prevista para o meados de 2004 
Guia Ambiental do Cidadão, em versão on-line completa, durante o início de 2004. 

 

Carlos Baptista 
(coordenador) 

Joana Farinha 

Hélder Careto 

Saúde Martins 

Isabel Moura 

CE e Grupos de trabalho 

GEOTÀLUPA 

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

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

Destinatários: sócios do GEOTA e público em geral.  

Principais resultados esperados: informação actualizada e permanente dos assuntos acompanhados 
pelo GEOTA e das representações efectuadas.  

Divulgação de notas de imprensa e tomadas de posição.  

Informação geral sobre ambiente contribuindo para a cooperação inter-associativa. 

Contribuir para aumentar a divulgação do GEOTA, fomentando uma cidadania activa e 
participativa. 

 

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 2004. 
Avaliação da possibilidade de certificação INOFOR. 

 

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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Equipa Outros projectos 
 
 
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 já em 2002, pelo que será necessário desenvolver um conjunto de 
actividades: 

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

- Redesign e reestruturação total com a criação de uma nova homepage, com migração de 
muitos dos conteúdos da pagina anterior para a nova estrutura.  

- Manutenção e actualização regular dos conteúdos produzidos referentes a 2004. 
Lançamento, em paralelo, de novos subsites 

- Continuação da Introdução do Passa Palavra on line. 

- Actualização do Guia Ambiental do Cidadão, versão exclusiva on line. 

- Introdução do Verdinho on line. 

- Lançamento da Mediateca on line. 

- Registo do domínio www.geota.pt . 

E desenvolver ainda outras actividades adicionais: 

- Realização de mais duas reuniões sectoriais com consultores externos em 2004, com data a 
definir. 

- Em paralelo, está a ser instalado um servidor de backup, a entrar em funcionamento no 
início de 2004. 

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

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

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

- Manutenção do contrato de acesso via cabo à internet. 

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

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

 

 

Hélder Careto 

Fernando Santos 

Alberto Corvo 

 

 

ULIXES 21  

Finalização da campanha no primeiro trimestre de 2004, com 3 exibições da exposição “O 
Mediterrâneo na via do Desenvolvimento Sustentável”: 

5 Dez 2003 a 9 Jan 2004 -- EMARP - Portimão 

16 Jan a 09 Fev  Espaço Monsanto 

Fev/Mar – Tavira 

Elaboração do relatório global da campanha ao MED Fórum. 

Manutenção do subsite da campanha e colocação da exposição “on line” 

Lançamento da publicação “Guia para Gestores de Turismo Sustentável” 



Plano de Actividades 2004 11 

Equipa Outros projectos 
 
 
Hélder Careto 

Carlos Baptista 

Fernando Santos 

Alberto Corvo 
 

Campanha pelo Turismo Sustentável 

Desenvolvimento de uma campanha para a promoção de um turismo sustentável em Portugal, em 
moldes semelhantes ao projecto “Ulixes 21” com os seguintes objectivos: 

Informar, sensibilizar e educar os diferentes agentes que intervêm na actividade turística sobre a 
necessidade de uma maior integração dos problemas ambientais no planeamento e uso de todas as 
actividades derivadas do turismo, para promover um desenvolvimento sustentável do turismo. 

Difundir de forma alargada os valores ambientais, económicos, paisagísticos, culturais, patrimoniais 
do das regiões abrangidas e Promover a sua protecção e valorização. 

Dar a conhecer os problemas de desenvolvimento que dizem respeito às regiões abrangidas, como 
consequência da generalização de um modelo turístico que não tem considerado a necessidade de 
compatibilizar o seu desenvolvimento com a preservação da qualidade do ambiente. 

Estudar e disseminar conceitos ligados às externalidades ambientais da actividade turística, em 
particular, as incidentes sobre as alterações climáticas. 

Prevista uma sinergia com o jornal “Notícias do Sudoeste” e a realização de um debate com o tema 
“Sudoeste 21 – Contributos para a Agenda Local 21” a realizar em 23 de Abril em Aljezur. 

 
Carlos Baptista 

Hélder Careto 

Inês Ramos 

Notícias do Sudoeste 

Prevista a edição de 2 números do jornal, a edição de um CD e de uma página na Internet. 

´ 
Rute Curto 

(Coordenadora) 

Marlene Marques 

Verdinho 

O grupo não forneceu elementos a tempo de virem a serem incluídos no presente documento. 

 

 

Equipa Projectos Inter-associativos Nacionais e Regionais 
 

 

João Joanaz de Melo 

(Representante do 
GEOTA) 

Isabel Moura 

 

 

Plataforma 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) 

Temos as seguintes metas: 

- Garantir o cumprimento integral do plano de gestão ambiental (PGA)de Alqueva e medidas 
compensatórias adicionais pelas infracções anteriores; 

- Garantir a operação da albufeira a cotas substancialmente mais baixas que o originalmente 
previsto pelo Governo, indexando-a ao cumprimento de medidas do PGA e às necessidades 
efectivas de água; 

- Condicionar o transvase, eliminando as transferências directas bacia-a-bacia e limitando as 
transferências canalizadas a situações excepcionais e ao uso eficiente da água. 

Neste sentido prevê-se o seguinte conjunto de acções: 

- Desenvolver contactos com ONGAs internacionais, com o MCOTA, com a EDIA e a com a 
Comissão Europeia  para verificar se é possível negociar algum entendimento; 

- Consolidação da informação sobre falhas do plano de gestão, no sentido de pressionar, 
combater e/ou colaborar com o Governo Português e a Comissão Europeia; 

- Eventualmente, colocação de um processo em tribunal; 

Desenvolver acções públicas de denúncia, debate e informação sobre Alqueva. 

 
 
Isabel Moura 

João Dias Coelho 

 

CIDAMB – Associação Nacional para a Cidadania Ambiental 

Acompanhamento dos assuntos relativos a esta associação. 
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Equipa Projectos Inter-associativos Nacionais e Regionais 
 

 

Conceição Martins 

(Representante do 
GEOTA na Comissão de 
Gestão) 

José Ribeiro 

Isabel Moura 

Maria Jesus Fernandes 

Maria João Dias 

Teresa Lemos 

Paulo Henriques 

Amílcar Caetano 

Fernando Santos 
 

 

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

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. 

Insistência junto das entidades competentes para que o Paul de Tornada seja classificado como 
Área de Paisagem Protegida de Âmbito Local. 

Candidatura a fundos comunitários para aquisição de toda a propriedade. 

Infra-estruturas: Trabalhos de conservação das existências; tentativa de angariação de 
financiamentos para recuperação de instalações anexas para ampliar o Centro e diversificar as 
actividades a desenvolver. 

Trabalhos de conservação da propriedade e da zona húmida: poda de árvores, limpeza de sebes, 
limpeza regular dos caminhos, plantação de algumas espécies. Criação/Manutenção de uma Horta 
Pedagógica. 

Recursos Humanos: Assegurar, em conjunto com a PATO, a existência de recursos humanos para 
as actividades administrativas e pedagógicas. 

Actividades calendarizadas: 

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

Abril - Campo de Férias  

Julho - Campo de Férias  

Actividades a desenvolver em permanência ao longo do ano:  

*Visitas guiadas, com a possibilidade de integrarem também a realização de percursos mistério ou 
actividades experimentais. 

* Ateliers experimentais temáticos. 

* 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 às actividades de sensibilização e de educação ambiental realizadas pelas escolas da 
região. 

 

Isabel Moura 

João Joanaz de Melo 

Helder Careto 

Pedro Possidónio 

Teresa Venceslau 
Conceição Martins 

Plataforma Sabor Livre 

No âmbito da Plataforma Sabor Livre, o GEOTA vai analisar o EIA comparativo entre a Barragem 
do Sabor e o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa para emitir uma posição conjunta e 
desenvolver campanhas de sensibilização, defendendo que, antes de se aprovarem estes projectos, é 
necessário estabelecer metas mais ambiciosas de conservação de energia. 

 

João Dias Coelho 

Isabel Moura 

Hélder Careto 

 

Projecto Sintra-Cascais  

Continuar a acompanhar as questões relativas à política de ordenamento e Conservação da 
Natureza nos concelhos de Sintra e Cascais. 
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Equipa Projectos Inter-associativos Nacionais e Regionais 
 

 

 

 

Lurdes Soares 

Helena Simões 

Isabel Moura  

Teresa Venceslau 

Coastwatch – Coordenadores Regionais 

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

Almargem Vila Real de Sto António a Vila do Bispo 
LPN - Alentejo Vila do Bispo a Malhão Aivados 
Escola 3º Ciclo Poeta Al BertoSines  Praia dos Aivados / Malhão a Lagoa Stº André 
Vertigem Azul Zona de Tróia e Comporta 
Clube da Montanhismo da Arrábida Setúbal a Cabo Espichel 
Grupo Flamingo Sapal de Corroios 
Câmara Municipal do Montijo Estuário do Tejo: Lançada a Base Aérea do 

Montijo 
Câmara Municipal da Moita Estuário do Tejo: Lavradio a Sarilhos  
ADAPA Mouchão da Cabra a Vila Franca de Xira 
GEOTA - Lisboa Cabo Espichel a Estuário do Tejo, Lisboa, 

Ericeira, Estuário do Mondego a Tocha 
Associação Comunidade Verde  Alcântara a Terreiro do Paço 
Grupo Ecológico de Cascais Linha do Estoril/ Cascais/ Guincho 
OXIGÉNIO Ericeira – Porto da Calada 
Espeleoclube Torres Vedras Ponta de Messapez a Porto das Barcas 
Escola Básica 2, 3 Dr. João das Regras Porto do Dinheiro a São Bernardino 
Associação PATO Praia de S. Bernardino a Nazaré 
OIKOS - Leiria Nazaré a sul do Estuário do Mondego 
Bionúcleo – Aveiro | Clube do Ambiente – Sta 
Mª da Feira 

Ria de Aveiro a Espinho 

Associação de Defesa da Praia da Madalena Praia da Madalena 
Onda Verde - Vila Nova de Gaia Porto a Praia Srª da Guia (Vila do Conde) 
COREMA Póvoa do Varzim a Caminha (Cristelo) 
Núcleo do Ambiente da Universidade dos 
Açores 

Açores/ Terceira 

Câmara Municipal da Horta Açores/ Faial 
AZÓRICA Açores/ Faial 
Associação Ecológica Amigos dos Açores Açores/ S. Miguel e Pico 

 
* - Previsão para 2004, sujeita alterações. 
 

 
 

Equipa Representações junto de ONG's e similares 
 
Hélder Careto  

João Joanaz de Melo  

Confederação Portuguesa das ADA 

Manutenção da representação no Conselho Executivo. 
 

Conceição Martins CIDN - Conselho Ibérico para a Defesa da Natureza  

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

 
Direcção 
 

EPE – European Partners for the Environment 

Manutenção da representação. 
 

 

Isabel Moura 

EUCC - European Union for Coastal Conservation 

Manutenção da representação. 
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Equipa Representações junto de ONG's e similares 
 

Conceição Martins 

Carlos Baptista 

ECOESTE 

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

 

João Vieira 

(Representante na 
Conferência Nacional) 

Marlene Marques  

Conceição Martins 

(Grupo da Água) 

Luísa Madruga 

(Grupo da RFE)  

Ana Teresa Calmeiro 

(Grupo de Resíduos) 

EEB/BEE – European Environmental Bureau 

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

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

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

Grupo da Água: acompanhamento das actividades do EEB ao nível da implementação da Directiva 
Quadro da Água nos vários Estados membros e da elaboração da nova Directiva das Águas 
Subterrâneas 

Grupo da RFE: Manutenção da representação no grupo de trabalho e eventos associados. 

Grupo de Resíduos: Manutenção da representação no grupo de trabalho e eventos associados. 

 

Hélder Careto 

 

 

 

MEDForum  

Manutenção da representação. Participação activa no Conselho Mediterrânico do MED Fórum, em 
2004 e nos eventos associados.  

 

 

Joaquim Afonso 

Isabel Moura 

Seas At Risk 

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

 
 
Representantes Representações em organismos públicos 
 

João Joanaz de Melo 
(GEOTA) Efectivo 

por nomear 

(CPADA) Suplente 

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

Neste momento a representação das ONGA na CAIA encontra-se suspensa, só devendo ser 
reactivada se e quando o Governo demonstrar uma clara vontade de diálogo sobre o dossier 
Alqueva. 

 

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) 

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. 

 

Fernando Santos Comissão de Ordenamento do Território do Plano Municipal de Ambiente da 
Câmara Municipal de Sesimbra 

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 
 



Plano de Actividades 2004 15 

Representantes Representações em organismos públicos 
 

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. Acompanhamento das 
obras. 

 

Pedro Costa 

(efectivo) 

Graça Serra 

(suplente) 

Comissão Local de Acompanhamento do POLIS Cacém   (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. 

Pretende-se melhorar a informação a transmitir à CPADA. 

 

Representante efectivo: 

João Joanaz de Melo 
(GEOTA) 

Suplentes:  
José Manuel Caetano 
(FPCUB)  

Jorge Raposo (CAA) 

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

Prevê-se para este ano três ordens de acções: 

- Emitir pareceres sobre os diversos planos de pormenor que serão postos a consulta pública; 

- Reclamar melhor acesso à informação, junto da CostaPolis e da opinião pública, com vista a 
uma participação relevante dos cidadãos no processo; 

Forçar a discussão pública de diversas questões estratégicas que a CostaPolis, o Governo e a 
Câmara de Almada têm vindo a evadir: o modelo de desenvolvimento económico-turístico para a 
Costa, a salvaguarda dos valores ambientais (com destaque para a Arriba Fóssil), o plano de 
mobilidade, a localização dos principais equipamentos, a engenharia financeira do 
empreendimento. 

 

Fernando Santos 

(efectivo) 

Cláudia Silva 

(suplente) 

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

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 

 

Marina Silva 

(Efectiva) 

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

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 

 

Maria João 

(PATO) (Efectiva) 

Sara Bicho 

(GEOTA) (Suplente) 

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

O objectivo para este ano é que se diligencie no sentido de ser realizada uma reunião  

 

 

Patrícia Veloso 

(Efectivo)  

Pedro Costa 

(Suplente) 

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

Far-se-ão esforços de modo a que se iniciem os trabalhos no âmbito desta Comissão. 

 

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) 

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 



Plano de Actividades 2004 16 

Representantes Representações em organismos públicos 
 

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 

1. Continuar a acompanhar a elaboração do Plano, analisar as propostas apresentadas pelo 
ICN, discuti-las e procurar alternativas sempre que possível. 

2. Promover o envolvimento das ONGA´s da região na discussão do Plano de Ordenamento 

3. Dialogar com entidades que possam afectar ou ser afectadas pelo Plano 

Desenvolver contactos com associações e outras entidades com actividade na região a fim de 
auscultar opiniões sobre o plano 

 

Fernando Santos 

(efectivo) 

Frederico Lyra 

(suplente)  

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

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 

 

Isabel Moura 

(efectiva) 

Conceição Martins 

(suplente) 

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

Continuação do acompanhamento dos trabalhos da comissão. 

 

Vitor Góis Ferreira  

(efectivo) 

Isabel Noronha  

(suplente) 

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

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 

 

Conceição Martins 

 

Conselho Nacional da Água 

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

 

Fernando Santos 

(GEOTA) 

 

Conselho Nacional das Pescas  (1) 

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 

 

 

Paulo Sousa 

(efectivo) 

Graça Serra 

(suplente) 

Conselho Superior de Estatística  (1) 

Continuação do acompanhamento dos assuntos do organismo. 

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

Helder Careto  

(secretário executivo) 

Saúde Martins  

(secretária de direcção) 

Sandra Oliveira 

(apoio administrativo) 

 

Apoio Técnico 

Lurdes Soares 
(Professora destacada 
para o projecto CW) 

Pedro Santos e Saudade 
Pontes  

(apoio técnico SIG - 
PAAJ) 

João Pedro Marques 
(Apoio técnico 
Tecnologias de 
Informação) 

Alberto Corvo 
(Apoio Técnico ao 
projecto Ulixes 21) 

Teresa Venceslau 
(Apoio técnico 
Avaliações de Impacte 
Ambiental). 

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 

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

Manutenção e reforço da rede informática no GEOTA. 

Reforço da protecção eléctrica do equipamento 

Aquisição de equipamento de protecção das instalações contra intrusão e alarme de incêndio. 

 
Comissão Executiva Serviços externos 

Manutenção do serviço de contabilidade (GESTBAND). 

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. 

 

Comissão Executiva Sede (obras e manutenção) 

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

 
 
 
Anexos: 

Calendário de Actividades do GEOTA - 2004 (Provisório) 
Orçamento para 2004 
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Calendário de Actividades do GEOTA - 2004  

(Provisório) 
Mês Dia Eventos Previstos Colaborações  

5 Dez 2003 
a 9 Jan 
2004 

Exposição "O Mediterrâneo na via do Desenvolvimento Sustentável" - EMARP - 
Portimão 

IA, IPJ, MEDForum, 
EMARP 

16 Jan a 09 
Fev 

Exposição "O Mediterrâneo na via do Desenvolvimento Sustentável" - Espaço 
Monsanto 

MEDForum, CML Espaço 
Monsanto 

8 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

9 Direcção Conservação 

9 GEOTÀLUPA  

Janeiro 

31 Assembleia-geral Pr.Mesa da Assembleia-geral 

2 Dia Mundial das Zonas Húmidas  

6 Direcção Meio Marinho 

10 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo Fevereiro 

14 Conselho Geral - Almada 
Movijovem, ONGA com 

protocolo 

5 GEOTÀLUPA  

5 Direcção Água 

11 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

20 e 21 Acção de Formação sobre Avaliações de Impacte Ambiental AIA 

21 Dia Mundial da Árvore  

Março 

22 Dia Mundial da Água  

2 Direcção Meio Marinho - Coastwatch 

6 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

13 e 14 Acção de Formação sobre Conservação da Natureza Conservação 

22 Dia Internacional da Terra  

23 Debate Turismo e Desenvolvimento Sustentável - Aljezur 
Campanha Turismo 

Sustentável 

24 a 25 
ECOTOUR - Serra da Gardunha 

Conselho Geral 
Grupo de Animação 

ONGA com protocolo 

Abril 

29 Abr a 1 
Mai 

Seminário Coastwatch 
Auditório Municipal (29/04) e na E.B.2,3 Dr João das Regras (30/04) - 

Lourinhã 
Meio Marinho - Coastwatch 

7 GEOTÀLUPA  

7 Direcção Sensibilização 

11 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

15 e 22 Acção de formação sobre Gestão Ambiental 
Grupo de Energia e 
Transportes, LRQA 

Maio 

29 
 

Dia Nacional da Energia 
Acções de Sensibilização em Escolas 

Grupo de Energia e 
Transportes 
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 Calendário de Actividades do GEOTA - 2004  (Provisório) – Continuação 
Mês Dia Eventos Previstos Colaborações  

4 Direcção Animação 

5 Dia Mundial do Ambiente  

8 Dia Mundial dos Oceanos  

9 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

17 Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca  

Junho 

26 e 27 ECOTOUR - Alqueva Grupo de Animação 

2 GEOTÀLUPA  

2 Direcção Animação 

16 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

28 Dia Mundial de Conservação da Natureza  

Julho 

30 Direcção Água 

Agosto    

3 GEOTÀLUPA  

3 Direcção Resíduos 

6 Reunião Coordenadores - Coastwatch Meio Marinho 

16 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

19 Regata do Ambiente Marinho 
Meio Marinho, CNOCA, 

ANC 

25 e 26 Acção de Formação sobre Resíduos G.Resíduos 

 
Setembro 

26 Dia Mundial do Turismo  

1 
Início da Campanha Coastwatch 2004 

Dia Nacional da Água 
G.Meio Marinho 

2 a 5 
ECOTOUR - Parque Natural de Monfrague 

Conselho Geral 
Grupo de Animação 

ONGA com protocolo 

8 Direcção Ordenamento 

Outubro 

12 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 Secretário Executivo 

5 GEOTÀLUPA  

5 Direcção Reforma Fiscal Ecológica 

6-7 Acção de Formação sobre Ordenamento do Território G.Ord. Território Novembro 

11 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 18h00 
Secretário Executivo 

3 Direcção Jurídico 

9 
Encontros com o GEOTA 

Acolhimento dos novos associados, Sede do GEOTA – 17h30 
Secretário Executivo Dezembro 

29 Dia Internacional para a Diversidade Biológica  
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Orçamento do GEOTA para 2004 

RECEITAS 

Receitas próprias   

Quotizações 9.000

Venda de material 1.000

Inscrições em actividades 2.000

Planos de Formação 8.000

Financiamentos externos 

Estudos sobre ambiente e desenvolvimento para instituições internacionais 5.200

IPJ/PAAJ 60.000

ICN 6.000

IA 15.000

C.M.O 6.800

Outras entidades 7.000

TOTAL em Euros 120.000

  

DESPESAS 

Despesas de Estrutura 

Sede (equipamento, funcionamento) 5.000

Secretariado 35.000

Comunicações 10.000

Consumíveis 10.500

Aquisição de documentação e software 2.500

Representações 2.500

Despesas directamente imputáveis aos projectos a desenvolver pelo GEOTA 

Alimentação 2.000

Alojamento 2.000

Edição de materiais informativos 23.500

Formação 1.000

Pessoal 12.000

Deslocações 11.000

Outros fornecimentos e serviços 3.000

TOTAL em Euros 120.000

 


