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GEOTA – ONGA de utilidade pública 
em atividade desde 1981 

2800 associados (incluindo escolas, 
empresas, autarquias…) 

Contribuir para uma cidadania 
ambiental mais consciente e 
informada: CONHECER PARA AGIR 

Facilitar a participação de todas as 
pessoas no acesso à informação e na 
defesa do ambiente local e global 
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Ações de Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade incluídas em 5 projetos 
temáticos: 
 

Projeto Rios Livres 

Projeto Coastwatch Portugal 

Centro Ecológico Educativo do Paul de 
Tornada Professor João Evangelista 

Projeto O Meu Eco-Sistema 

GEOTALINE 
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Projeto Rios Livres  
 
Preservar os rios selvagens em Portugal; 

Alertar e sensibilizar para a importância 
social, ambiental e económica dos 
ecossistemas ribeirinhos – Ações nas 
Escolas, Tertúlias, Caravana pelo Tâmega, 
Rivus, Seminários, Media, Newsletter,… 

 Informar, disseminar e provar que as 
grandes barragens não asseguram um 
fornecimento de energia “verde” ou 
confiável e que têm enormes impactes 
negativos ambientais e sociais; 
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Projeto Rios Livres  
 

Demonstrar que há outras formas menos 
agressivas e mais baratas de obter 
energia, em detrimento da produzida 
pelas grandes barragens; 

 

 Impedir a concretização do Plano 
Nacional de Barragens. 
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Projeto Coastwatch 
  
Projeto de Educação Ambiental e 
Ciência Cidadã; 

Coordenado há 27 anos em Portugal, 
pelo GEOTA; 

Cerca de 4000 pessoas realizam a 
monitorização ambiental do Litoral 
Português (Continente e Ilhas); 

Recolher informações para melhorar 
o conhecimento ambiental do litoral e 
intervir junto dos principais decisores; 
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Projeto  Coastwatch 
 Caracterizar a Biodiversidade, a Zonação 

costeira, a Poluição, as Pressões Naturais 
ou Antrópicas; 

 Faixas costeiras de 500m, durante a maré 
baixa - questionário Coastwatch e 
posterior inserção de dados online; 

 Centenas de km monitorizados 
anualmente; 

 Ações de Formação para Professores; 

 Campanha Coastwatch 2016.2017 até 31 
de maio – PARTICIPEM! 

 

 
Parcerias: mais de 40 entidades 
internacionais, nacionais, regionais, locais 
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Centro Ecológico Educativo do 
Paul de Tornada Professor 
João Evangelista  
 

 Implantado na Reserva Natural Local do 
Paul de Tornada -  Zona Húmida de 
Importância Internacional, SÍTIO 
RAMSAR (2001); 

  Funciona como centro de interpretação 
da Reserva e Equipamento para a 
Educação Ambiental 

 

Parceria: GEOTA | Associação PATO 
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Centro Ecológico Educativo 
do Paul de Tornada 
Professor João Evangelista  
 

Cerca de 3500 visitas anuais à 
Reserva Natural Local do Paul de 
Tornada – ateliers, formação e 
atividades de Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade. 
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Reserva Natural Local do Paul 
de Tornada 

Centenas de espécies, algumas com 
estatuto de proteção ao abrigo de 
convenções internacionais e/ou listadas 
como espécies ameaçadas no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal; 

2 observatórios; 

Percursos de interpretação; 

Parceria: C.M. Caldas da 
Rainha| GEOTA | Associação 
PATO |ICNF 
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Projeto o Meu Eco-Sistema  
  

Plataforma digital para a participação ativa em 
cidadania ambiental www.omeu-ecossistema.pt 

  Através da plataforma qualquer pessoa poderá 
apresentar observações e obter informações 
relacionadas com a temática do Ambiente 

3 vertentes: “Os meus Resíduos”; “O meu 
Município” e “Intervir já” 

 

Parcerias: mais de 30 entidades nacionais, 
regionais, locais 

http://www.omeu-ecossistema.pt/
http://www.omeu-ecossistema.pt/
http://www.omeu-ecossistema.pt/
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GEOTALINE  

 

Canal de divulgação e informação 
ambiental; 

Envio de informação selecionada e 
frequente por via eletrónica para 
permitir a difusão de modo mais 
alargado de conteúdos de interesse 
ambiental e divulgar iniciativas que o 
GEOTA e a rede de instituições 
relacionadas vão organizando. 
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Acesso à informação, na defesa 
do ambiente local e global: 

A qualquer hora do dia e em qualquer 
local, qualquer pessoa, pode aceder e 
participar em todos os projetos de 
Educação Ambiental e Ciência Cidadã do 
GEOTA através das tecnologias da 
informação e comunicação e também de 
APPs totalmente gratuitas; 

Conhecer para Agir local e global 

 



Muito Obrigado! 
Aguardamos pela participação nas 

atividades de Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade do GEOTA 

www.geota.pt 
geota@geota.pt 
213956120 

http://www.geota.pt/
mailto:geota@geota.pt

