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Resumo executivo
O ano de 2010 apresenta enormes desafios externos ao GEOTA: é um ano marcado por uma
política de grandes obras públicas desenquadrada das necessidades reais do país e da sua
capacidade financeira. Mas também desafios internos: para assegurarmos o nosso papel na
construção de uma sustentabilidade forte para o nosso país e planeta, temos que assegurar a
nossa própria sustentabilidade, sem comprometer os princípios basilares de competência,
independência, bem público e irreverência que são, desde há muito, reconhecidos dentro e fora da
organização.
Vivemos numa sociedade com fracos valores onde apenas se procura o consumo imediato. A
actividade associativa em todas as áreas, e em particular no ambiente, decaiu. É imperativo
trabalharmos e encontrarmos novas abordagens na formação para a cidadania, desenvolvermos
novas formas de comunicação com associados e activistas e criarmos novos meios de captação e
acolhimento de voluntários. Igualmente importante é o trabalho conjunto com os sectores
económicos aliados do ambiente.
Por outro lado, a realidade actual também nos providencia novas ferramentas e traz novas
oportunidades para contornar estes problemas. O ambiente é, na sociedade actual, um imperativo
reconhecido, e aliando uma população sensibilizada para esta problemática ao acesso ilimitado à
informação de que hoje dispomos, surge uma capacidade nunca vista de inventar novas
abordagens, estratégias e soluções para os problemas novos e antigos.
Em 2010 prevê-se a continuação e crescimento de vários projectos já iniciados, bem como o
desenvolvimento de novos projectos e áreas temáticas de intervenção. O GEOTA vai continuar a
trabalhar em três grandes campos:
Educação e formação: direccionada a todos – escolas, empresas, municípios, cidadãos, grupos
organizados. Exemplos: projectos Coastwatch, O Meu Eco-sistema, Nascentes para a Vida, Curso
sobre o Ambiente nos PDM;
Formulação de políticas: destaque para a campanha da Reforma Fiscal Ambiental;
Intervenção pública: conservação da Natureza no terreno com o Paul de Tornada; reacção a casos
críticos (como o Programa Nacional de Barragens ou a Terceira Travessia do Tejo) com pareceres,
entrevistas, debates, alianças inter-organizativas.
A situação económica obrigou-nos a repensar a forma de gerir os projectos. Novos projectos têm
que ser auto-sustentáveis, isto é, terão, no mínimo, de cobrir os custos que representam para o
GEOTA.
Também em termos de organização interna se sente a necessidade de mudança. É preciso
fomentar a comunicação e a troca de ideias entre direcção, grupos de trabalho e associados.
Por último mas não menos importante na estratégia do GEOTA é a cooperação com outras
associações. Em particular, sentimos a necessidade de rever o papel do GEOTA na CPADA e o
papel da CPADA como parceiro social e ferramenta colectiva das ONGA.
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Quem irá fazer o quê em 2010?
Órgãos
Assembleia Geral
Reunião ordinária da Assembleia-geral
em 28 de Março de 2010
As respectivas ordens de trabalhos
constam da convocatória enviada aos
associados.

Comissão Executiva
A CE reunirá, em princípio, numa base
quinzenal, durante 2010

Equipa
Presidente: Carlos Manuel Sousa Nunes Costa
Vice-presidente: João Carlos Pires Caninas
Secretária: Ana Filipa Ribeiro Ramalhete
Suplente: Carlos Manuel Maximiano Baptista
Presidente: João Miguel Dias Joanaz de Melo
Tesoureiro: Carlos Miguel Murta do Sacramento
Vice-Presidente: Sara Duarte dos Santos Machado Doesburg (de 25 de Abril
até 10 de Novembro de 2010)

Vice-Presidente: Ana Rita de Sousa Alvarez Margarido (a partir de 28 de Março
de 2010 até ao fim do mandato, a ratificar em Assembleia Geral)
Vice-Presidente: Joana Calado Araújo Prates
Vice-Presidente: António Miguel Portugal Galvão
1º Suplente: João Filipe Camisão Caio Vieira
2º Suplente: Pedro Campos Rodrigues da Costa
3º Suplente: Nuno Vasco Marques Simões Aldeia

Conselho Fiscal
Realizou-se
uma
reunião
para
apreciação dos documentos a aprovar
na Assembleia Geral.

Direcção

Presidente: Maria da Conceição da Costa Martins
Vogal: Marlene Isabel Figueiredo Alves Pereira Marques
Vogal: Joaquim Manuel da Rocha Afonso
Suplente: João Braz Martins Fernandes
Comissão Executiva e coordenadores de grupos e projectos

Uma reunião mensal em 2010.

Conselho Geral
O agendamento destas reuniões
dependerá da estratégia a ser
implementada pela próxima direcção
em relação a este órgão.

Plano de Actividades 2010

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, Associação de Defesa do Património
de Mértola, Real 21, SETA, Amigos dos Açores

4

Áreas de Trabalho/Actividades

Coordenação (C) / Equipa

Áreas temáticas
Água
Continuação do acompanhamento dos trabalhos do Conselho Nacional da Água.
Candidatura e desenvolvimento de um projecto de investigação: “O Paul de
Tornada como fornecedor de serviços ambientais”.
Cooperação com outras ONGA nas questões de gestão de recursos hídricos.

João Joanaz de Melo
Hélder Careto
António Galvão

AIA
Em 2010 prevê-se o acompanhamento da avaliação de projectos críticos,
designadamente:
•

Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico
(PNBEPH) – Enfoque nos AIA dos respectivos projectos.

•

Grandes infraestruturas de transportes: Novo Aeroporto de Lisboa; 3ª
travessia do Tejo; Rede Ferroviária de Alta Velocidade; Auto-estradas;

•

Outros projectos cuja escala e/ou magnitude dos impactes revele serem
críticos.

João Joanaz de Melo
Manuel Ferreira dos Santos
Pedro Costa
António Galvão
Maria João Sousa

Conservação da Natureza
Para 2010 a actividade do GEOTA nesta área terá como principais aspectos:
•

Manutenção da actividade do Centro Ecológico Educativo do Paul de
Tornada em conjunto com a Associação PATO

Teresa Lemos

•

Continuação do projecto “Nascentes para a Vida - Plano para a
Conservação das Ribeiras e Zonas Húmidas da bacia drenante
adjacente à Albufeira de Castelo do Bode” integrado na iniciativa
“Business & Biodiversity”

Hélder Careto

•

Projecto “BiodiverCidade”®

Sara Machado Doesburg

•

Representação na Comissão Nacional da REN (1)

Sara Machado Doesburg

Energia

Manuel Ferreira dos Santos (C)

Realização de, pelo menos, duas acções de sensibilização em escolas e junto
de outras entidades sobre energias renováveis, economia de energia e
alterações climáticas, particularmente orientadas para a população do ensino
Básico e Secundário.

Manuel Ferreira dos Santos
Hélder Careto

Terra Preta XXI – Promoção do “Agrichar", no combate à desertificação e como
reserva de carbono nos solos. Projecto a submeter a financiamentos de diversas
fontes em conjunto com outras entidades.

Manuel Ferreira dos Santos

Acompanhamento das políticas e medidas adoptadas a nível nacional e
comunitário (diplomas legais, projectos, documentos e eventos relacionados com
gestão racional de energia e alterações climáticas), com especial enfoque em:
•

Fiscalidade energética (acompanhamento no âmbito da Reforma Fiscal
Ambiental);

•

Promoção da eficiência energética;

•

PNBEPH.
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Áreas de Trabalho/Actividades

Coordenação (C) / Equipa

Ordenamento do território e mobilidade

Pedro Costa (C)

Acompanhamento dos seguintes planos ou projectos:

Filipa Ramalhete
Graça Serra
Sara Machado

•

Mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa (incluindo a nova
Autoridade Metropolitana de Transportes)

•

Novo Aeroporto de Lisboa

•

3ª travessia do Tejo em Lisboa (blogue)

•

Revisão do PDM de Lisboa

•

Revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo

•

Projectos turísticos no litoral alentejano

Corredores verdes para Lisboa (“Da Mata de Alvalade ao Tejo” e
“Belém – Trancão”)
Elaboração de um guia prático sobre habitação, ambiente e ordenamento do
território
Edição de uma brochura sobre boas práticas no ordenamento do território
•

Organização do Nós Pedalamos 2010 – passeio de bicicleta entre o Terreiro do
Paço e Loures (antigo Belém – Trancão) para defesa de um corredor verde – 10
de Maio.

Filipa Ramalhete
Graça Serra
José Nuno Ferreira

Reforma Fiscal Ambiental (RFA)

Nuno Domingues (C)

Edição de uma brochura sobre a RFA em Portugal

Diana Henriques; Carlos Sacramento; Manuel
F. Santos; Wangry B.; Hélder Careto; João
Joanaz de Melo; João Vieira

Organização de um seminário internacional
Orientação de estágios curriculares em cooperação com as universidades

Equipa RFA e secretariado do GEOTA

Angariação de patrocínios e desenvolvimento de uma acção de formação em
moldes a definir.
Reuniões com os Ministérios relevantes: Ambiente; Finanças; Economia e
outros.
Apresentação de comunicações em conferências nacionais e internacionais.
Desenvolvimento de parcerias com orgãos de comunicação social para debate
público da campanha.

Consumo

Patrícia Tavares (C)

Sendo um grupo ainda jovem e que procura actuar numa área transversal a toda
a problemática do ambiente, o principal objectivo passa pela identificação de
áreas estratégicas de actuação e definição das diferentes estratégias a
empreender.
Para este fim, e de modo a facilitar o diálogo com outras associações, entidades
e indivíduos a trabalhar nesta área, foi criado um grupo de discussão online que
se encontra já em funcionamento.
Um ponto estratégico, já identificado, na problemática do consumo é a
publicidade, pelo que está neste momento a ser estudada uma estratégia de
formulação política neste campo.
Está neste momento a ser desenvolvido um projecto que visa a redução do
consumo de recursos relacionado com a utilização de água no seio das
empresas.

Patrícia Tavares
Rita Margarido
António Galvão
Nuno Domingues
Maria João Sousa
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Áreas de Trabalho/Actividades

Coordenação (C) / Equipa

Projectos de educação e informação ambiental
Coastwatch®

Teresa Lemos (C)

Dinamizar a campanha do Coastwatch® 2010/10 centrada no tema “20 anos a olhar
pelo litoral” e lançar a campanha 2010/2011.
Monitorizar 70 % das zonas de costa; armazenar, analisar e divulgar os dados
obtidos;

João Joanaz de Melo
Lurdes Soares
Coordenadores regionais e locais da campanha
Coastwatch®

Preparar e apoiar os coordenadores regionais;
Organizar workshops e acções escolares sobre a prática de Coastwatch®;
Lançar a iniciativa “20 anos a olhar pelo Litoral – testemunhos” – recolha fotográfica e
de testemunhos sobre o Coastwatch®, junto de todos os coordenadores e
participantes;
Preparar e organizar o seminário anual Coastwatch;
Manutenção
do
blogue
http://coastwatch-coastwatch.blogspot.com/
e
melhoria/alargamento da plataforma do Coastwatch na página do GEOTA, com
acesso em www.coastwatch.pt;
Construção de uma plataforma e base de dados online para introdução dos dados do
projecto;
Parcerias com 36 coordenadores regionais – câmaras municipais, ONGA,
associações, escolas e escuteiros.
Apoio do Instituto Português da Juventude e da Agência Portuguesa do Ambiente.

Arqueologia

João Luís Cardoso

Continuação de campanha anual de escavações arqueológicas.

GEOTÀLUPA

Carlos Sacramento (Director)

Publicação de seis números GeotàLupa em 2010;

Hélder Careto (C)

Agilizar e reduzir o tempo e os custos de produção do boletim:

•

Publicação em formato electrónico do boletim com evolução para um
formato de newsletter e remissão para o site onde estarão publicados
os artigos;

Promover a inserção de publicidade no Geota à Lupa:

Equipa de redacção, Secretariado GEOTA

•

Produzir informação sobre o perfil dos leitores do “GeotaàLupa”;

•

Definir valores para inserção de publicidade

•

Mailing aos associados

•

Mailing a outras entidades com públicos coincidentes com os leitores do
“GeotaàLupa”
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Áreas de Trabalho/Actividades

Coordenação (C) / Equipa

O Meu Eco-Sistema ®

Hélder Careto (C)

Angariação de parcerias e financiamentos;
Desenvolvimento de mais 1 estágio profissional nível V IEFP;
Definição de requisitos de Webdesign e bases de dados;
Pedido de dados e conteúdos aos parceiros;
Implementação de funcionalidades;
Teste e revisão de funcionalidades em exploração;
Realização de relatório anual;
O gerador de sistemas do projecto alojará as aplicações com interface WEB da
página do GEOTA (www.geota.pt) d’ O Meu Ecoponto® (www.omeuecoponto.pt)
e outras que venham a ser necessárias, devido à sinergia e economia de custos.
Entre as actividades possíveis de desenvolver para 2010 na página do GEOTA,
contam-se o desenvolvimento de conteúdos para os subsites e respectivas
funcionalidades para os projectos Coastwatch®, RFA; Mediateca e Área
Associados.
Continuação da manutenção, renovação e reforço do equipamento informático e
de comunicações numa perspectiva de aumento da funcionalidades e redução
de custos.
É possível que se verifique a necessidade de alguma formação no uso de
tecnologias de comunicação pela Web aos colaboradores do Secretariado e
outros.
Nº de novos associados ou colaboradores angariados durante a acção: 1
Público-alvo: 10000 utilizadores, entre os quais 3000 jovens
Prevista a realização de mais três reuniões técnicas relacionadas com os
conteúdos do projecto e com o apoio já declarado dos Municípios de Torres
Vedras, Ílhavo e Ourém.
Prevista a divulgação através de Internet, artigos em revistas, jornais, e televisão
Apoios/patrocínios principais: No momento já aderiram a este projecto 39
entidades, com protocolos assinados, incluindo entidades gestoras, Sistemas
Multimunicipais e outros e Câmaras Municipais estando já assegurado parte
significativa do financiamento a este projecto. No entanto espera-se atingir um
grau de adesão bastante mais elevado ao longo do ano. É esperado o apoio do
IEFP e do IPJ a este projecto, por via das candidaturas efectuadas.

Diana Henriques (contrato avença)
Sílvia Muchacho (Estágio profissional IEFP)
André Santo Amaro (SensoComum)
Apoio secretariado e contabilidade:
Saúde Martins

Recolha de Consumíveis de Informática
Manutenção da actividade de recolha e valorização por reutilização, de toners e
tinteiros de impressoras, nomeadamente, através do protocolo com a AMI.

Comissão Executiva e Secretariado do GEOTA.

Projecto Nascentes para a Vida (GEOTA, EPAL, APENA, ICNB)

Hélder Careto (C)

Projecto de parceria entre a EPAL, o ICNB, o GEOTA e a APENA para
promoção da qualidade da água e da biodiversidade na bacia envolvente à
albufeira de Castelo do Bode.
Neste projecto é responsabilidade do GEOTA:

Ricardo Próspero
(Estágio Profissional IEFP nível V, projecto de
estágio em candidatura)

•

Apoiar tecnicamente todo o projecto;

•

Colaborar na implementação de medidas relativas ao estabelecimento
da Situação de Referência e Plano de Monitorização;

•

Colaborar nas campanhas de sensibilização, nomeadamente através
das especificações técnicas e da comunicação dos conteúdos e
suportes;

•

Colaborar na divulgação do projecto e disseminação dos respectivos
resultados;

Desenvolvimento de actividades de sensibilização, prevenção e
influência, destacando-se um programa de educação ambiental com a
vertente de “watershed-watch” na Albufeira de Castelo do Bode.
Em conjunto com os parceiros do projecto, o GEOTA irá também contribuir para
a definição de um quadro jurídico, organizacional de implementação dessas
medidas e campanha de sensibilização, prevenção e influência
Enquadram-se ainda neste projecto de parceria a coordenação e outras
despesas administrativas e logísticas
•
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Áreas de Trabalho/Actividades

Coordenação (C) / Equipa

Projecto BiodiverCidade®

Hélder Careto (C)

É um projecto desenvolvido em torno da temática da ecologia urbana, com um
cariz predominantemente vocacionado para a educação ambiental e participação
pública.
Visa colaborar com projectos de Educação Ambiental desenvolvidos pelas
escolas em torno da temática da Biodiversidade e da Ecologia, principalmente
pela via de parcerias. São objectivos do projecto:

Sara Machado Doesburg
Joana Mourão
Sara Gomes
Ricardo Próspero
(Estágio Profissional IEFP nível V, em
candidatura)

•

Sensibilizar os jovens para as interacções entre os usos humanos e o
funcionamento da biosfera, de modo a compreenderem a importância
da natureza num futuro viável para as cidades;

•

Levar os participantes a observar os espaços verdes da cidade com um
novo olhar, dotando-os dos instrumentos para compreenderem o papel
desses espaços para a sustentabilidade biofísica do ambiente urbano;

•
Reconhecer os processos vitais da biosfera no espaço urbano.
Até ao momento foram estabelecidos contactos com potenciais parceiros,
nomeadamente com o Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, para apoio
técnico.
A manutenção do registo da marca “BiodiverCidade ®” no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial constitui-se como uma das prioridades, de forma a ser
estabelecida e reconhecida a identidade gráfica do projecto e a propriedade
intelectual do projecto.
Para 2010, pretende-se:
•

Efectuar o lançamento oficial do projecto;

•

Promover o estabelecimento de novas parcerias;

•

Criar um grupo de trabalho multidisciplinar de acompanhamento;

•

Realizar diversas acções-piloto em escolas;

•

Acolher a produção de trabalhos académicos que possam ser
enquadrados neste projecto;

•

Angariar financiamentos, principalmente pela via de submissão a
concursos;

•

Angariar novos colaboradores.

Consumo Sustentável
Promoção do trabalho desenvolvido com novas reuniões e desenvolvimento de novas
abordagens.

Rita Margarido
Patrícia Tavares
Pedro Baptista
Maria João Flôxo

Projectos na área da formação
PDM amigos do ambiente
Acção de formação a realizar em finais de Setembro, tendo como público-alvo
técnicos de câmaras municipais, técnicos de empresas da área do ambiente e
ordenamento do território, estudantes e todos os interessados.
Procura-se, com esta formação, sensibilizar os participantes para o envolvimento
de todas as partes interessadas na formulação de PDM amigos do ambiente.

João Joanaz de Melo
G. Ordenamento

RFA
Acção de formação/interacção com os parceiros para disseminar a Reforma
Fiscal Ambiental

G. RFA

EmpreendAR – Empreendedorismo, Ambiente e Responsabilidade
Acções de formação e sensibilização para a conservação da natureza,
património e biodiversidade, direccionadas para empresas
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Teresa Lemos
Rita Margarido

Áreas de Trabalho/Actividades

Coordenação (C) / Equipa

Projectos inter-associativos e delegações regionais
Centro Ecológico Educativo do Paul de Tornada (GEOTA/ PATO)

Teresa Lemos (C)

(Delegação Regional Oeste)
Para 2010 pretende-se desenvolver dois grandes projectos, compostos de várias
actividades:
Actividade | Centro Ecológico Educativo – Uma Janela para a Natureza
Realização de actividades de educação ambiental, de educação para a
sustentabilidade e de promoção da participação pública, no Centro Ecológico
Educativo do Paul de Tornada e no Paul de Tornada – visitas ao Paul de
Tornada, ateliês, jogos, etc. Público previsto - 2000. Acções realizadas em
parceria com a Associação PATO e com o apoio da Câmara Municipal de Caldas
da Rainha, Junta de Freguesia de Tornada, Instituto de Conservação da Natureza
e Biodiversidade e Instituto Português da Juventude.

Teresa Lemos
João Joanaz de Melo
Carlos Sacramento
Tornada – Zona Húmida
Actividade | Paul de
a Preservar
Promover
a
conservação
e
valorização do Paul de
Tornada. Colaborar na
gestão da Reserva
Natural Local do Paul de
Tornada, através da
participação na comissão
directiva,
conselho
consultivo e grupo de
trabalho de elaboração
do Plano de Gestão da
reserva. Parceria com a Associação PATO, Câmara Municipal de Caldas da
Rainha, Instituto de Conservação da Natureza e o apoio do Instituto Português da
Juventude.

Plano de Actividades 2010

10

Áreas de Trabalho/Actividades

Coordenação (C) / Equipa

Delegação Regional Norte
Manutenção da actividade da Delegação Regional em cooperação com a
Associação de Defesa da Praia da Madalena

Nuno Aldeia

Delegação Regional Centro
Manutenção da actividade da Delegação Regional em cooperação com a
associação Amigos da Beira.

Delegação Regional Sul
Manutenção da actividade da Delegação Regional em cooperação com a
Associação de Defesa do Património de Mértola

Jorge Revêz (C)

Plataformas inter-associativas na área dos recursos hídricos
Plataformas existentes: Plataforma Sabor Livre; ProTejo
Criação de uma plataforma mais abrangente dedicada à problemática da água,
designadamente em duas vertentes: intervenção nos planos de região
hidrográfica e combate às grandes barragens

Representações junto de ONG ou similares

João Joanaz de Melo
Manuel Ferreira dos Santos
António Galvão

Representantes

EEB/BEE – European Environmental Bureau
O EEB é uma federação de 145 organizações da sociedade civil com base em
estados membros da UE, países candidatos e de alguns outros países vizinhos.
A missão do EEB é proteger e melhorar o desempenho ambiental na Europa e
promover o conhecimento e a compreensão das políticas comunitárias para o
desenvolvimento sustentável e protecção do ambiente.
A Assembleia Geral tem lugar uma vez por ano e o Comité Executivo reúne-se
regularmente. No Comité Executivo, cada um dos países aderentes ao EEB é,
em princípio, representado. Para o período 2009-2011 a representação nacional
dos membros portugueses do EEB é feita pelo GEOTA.
Actividades previstas:
•

Quatro reuniões anuais do Comité Executivo (1ª reunião realizada a 4 e
5 de Março de 2010)

•

Reuniões trimestrais entre as diversas associações portuguesas
membros do EEB, de forma a optimizar o trabalho realizado (1ª reunião
dia 20 de Março de 2010).

•

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

Grupos de trabalho:
Manutenção das representações nos grupos de trabalho e eventos associados.
Alargamento da participação nos grupos de trabalho disponíveis. Divulgação de
informação e participação nas campanhas a nível internacional.

Rita Margarido

A definir pela CE caso a caso para 2010

Seas At Risk
Manutenção da representação.
Realização de evento em Portugal em co-organização GEOTA / SAR

Joaquim Afonso

Agência Cascais Energia
Desenvolvimento de projectos conjuntos, enquadramento de estágios
profissionais e outras formas de colaboração previstas no protocolo assinado
entre o GEOTA e essa Agência Municipal a 29 Maio 2010.
Mais informações em www.cascaisenergia.org.
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Helder Careto
João Dias Coelho
Manuel Ferreira dos Santos

Representações em Organismos

Representantes

Comissão Local de Acompanhamento do Polis da Costa da
Caparica (*)
Continuar a acompanhar o dossier, independentemente de haver ou não João Joanaz de Melo
reuniões da Comissão Local de acompenhamento

Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional da
Região de Lisboa (*)
Continuação do acompanhamento dos trabalhos deste organismo nos termos do
programa de mandato.

Comissão Comissão de Acompanhamento do Programa
Operacional de Valorização do Território (*)
Prevê-se a continuação da representação da CPADA no POVT pelo GEOTA,
através de Carlos Nunes da Costa.

Conselho Nacional da Água

Hélder Careto (Efectivo)
Carlos Nunes Costa (Suplente)

Carlos Nunes Costa (Efectivo)
Hélder Careto (Suplente)

João Joanaz de Melo

Manter a representação do GEOTA no Conselho Nacional da Água.

Conselho Nacional da Reserva Ecológica Nacional (1)
Acompanhamento dos trabalhos do Conselho Nacional da REN.

Sara Machado Doesburg

Observações:
(*) – Representação das ONGA nacionais no âmbito do Protocolo de Nomeação de Representantes em Organismos
Públicos gerido pela CPADA.
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Funcionários e logística
Secretariado e apoio técnico
Secretariado
Manutenção do nível de aproveitamento dos programas PAJ 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, com efeitos
multiplicadores em relação a outros jovens. Realização de estágios profissionais
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 Direcção.
Apoio técnico
Funcionamento do Centro Ecológico Educativo do Paul de Tornada
Apoio técnico ao projecto “O Meu Eco-Sistema ®” e “Nascentes para a Vida” e
BiodiverCidade ®.

Representantes
Hélder Careto
(secretário executivo com funções
suspensas de 14 Janeiro 2010 a 13
Janeiro 2011, por requisição civil ao
serviço da Câmara Municipal de
V.F.Xira)
Saúde Martins (secretária de direcção)
Apoio Técnico
Diana Henriques
(Assessora Técnica projecto O Meu
Ecoponto/O Meu Eco-Sistema)
Sílvia Muchacho
(Apoio técnico projecto O Meu O Meu
Ecoponto/O Meu Eco-Sistema –
Estágio IEFP a terminar em Maio2010)
Teresa Lemos
(Apoio técnico Centro Ecológico
Educativo do Paul de Tornada e
coordenação nacional do projecto CW).

Equipamento
Foram apresentadas candidaturas para reforço de equipamento informático.
Manutenção e reforço da rede informática no GEOTA.

Comissão Executiva

Serviços externos
Manutenção do serviço de contabilidade (GESTBAND).
Manutenção da adesão à ZON, com correio electrónico e acesso à Internet e
telefone. Estudo de mercado sobre alternativas de serviços de alojamento e
telecomunicações.
Manutenção do serviço de limpeza.
Manutenção dos fornecimentos de serviços de telefone (PT), água (EPAL) e
electricidade (EDP).

Comissão Executiva
Saúde Martins

Sede (obras e manutenção)
Execução do projecto de manutenção da sede do GEOTA, com algumas obras de
conservação de paredes, tectos, madeiras e pinturas. Arrumações. Participação nas
reuniões do condomínio.
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Comissão Executiva

Orçamento para 2010
Para 2010 a falta de projectos previstos no primeiro semestre resultará num grande corte
em despesa e contracção de um empréstimo, até aos financiamentos regulares e normais
do IPJ, havendo assim um adiamento das actividades para o 2º semestre com todas as
consequências que daí advenham. Espera-se, e nessa medida têm sido as indicações da
CE, que as actividades procurem financiamentos privados e estratégias inovadoras de
abordagem às actividades, promovendo-as sempre com auto-financiamentos.
Este é o orçamento mais restritivo dos últimos 5 anos, por forma a resolver os prolemas de
liquidez. É um ano crucial na estratégia do GEOTA, em que a componente financeira será
prioritária e a inversão nos resultados financeiros se tem de verificar.
Descritivo
Subcontratos
Electricidade
Combustíveis
Água
Outros fluidos
Ferramentas e utensílios
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Artigos para oferta
Rendas e alugueres
Despesas de representação
Comunicação
Seguros
Transporte de mercadorias
Transporte de pessoal
Deslocações e estadas
Comissões
Honorários
Contencioso e notariado
Conservação e reparação
Publicidade e propaganda
Limpeza higiene e conforto
Vigilância e segurança
Trabalhos especializados
Outros fornecimentos e serviços
Impostos
Custos com o pessoal
Outros custos operacionais
Amortizações do exercício
Custos e perdas financeiros
Custos e perdas extraordinários
Total de Custos
Vendas
Prestação de serviços
Proveitos suplementares
Subsídios à exploração
Trabalhos para própria empresa
Outros proveitos operacionais
Proveitos e ganhos financeiros
Proveitos e ganhos extraordinários
Total de Proveitos
Resultado Líquido
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0€
2.000 €
0€
300 €
0€
300 €
150 €
11.000 €
0€
7.500 €
0€
10.000 €
1.600 €
150 €
2.000 €
15.000 €
0€
8.000 €
0€
1.500 €
5.000 €
1.200 €
250 €
6.000 €
90 €
200 €
47.000 €
9.000 €
3.000 €
250 €
10 €
131.500 €
0€
0€
90.000 €
50.000 €
0€
0€
0€
0€
140.000 €
8.500 €

