Sociedade Portuguesa para o Desenvolvimento da
Educação e do Turismo Ambientais

1. Quem somos?
...uma Organização Não Governamental de Ambiente, sem fins lucrativos, fundada em
24 de Fevereiro de 2005 (Escritura no 10º Cartório Notarial de Lisboa), com a
finalidade de promover o desenvolvimento da Educação e do Turismo Ambiental,
reconhecida como tal pelo Instituto do Ambiente, com o número de Contribuinte
507104366, com mais de 200 sócios e sediada em Lisboa.
Os Objectivos da SETA são
a) contribuir para a Conservação da Natureza e do Património natural e construído.
b) contribuir para a promoção da qualidade de vida e da qualidade do ambiente.
c) desenvolver actividades de Turismo Ambiental, de Turismo na Natureza e de
Ecoturismo.
d) desenvolver actividades de Educação Ambiental, de Educação para a Cidadania e
de Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
e) desenvolver actividades de formação e capacitação de professores e outros agentes
nas áreas da Ecologia e da Gestão dos Recursos Naturais, da Educação e do Turismo.

f) desenvolver actividades que contribuam para a inovação, a investigação e a
construção do saber nas áreas acima referenciadas.
g) contribuir para que outros promovam e desenvolvam as actividades atrás referidas.

A SETA desenvolve sobretudo:
a) Actividades de Turismo Ambiental.
b) Actividades de Educação Ambiental e Educação para a Sustentabilidade.
c) Formação de Professores nas áreas do Ambiente, da Educação e do Turismo.
d) Promoção de Encontros nos temas do Ambiente, da Educação e do Turismo.
Contactos:
Morada: Rua Duarte Vidal, nº 3 – 5º Esq. / 1600 – 806 Lisboa
Fax: 21 – 7575019
Telefone: 96 – 4517120
e-mail: setaportugal@gmail.com
Vice-Presidente da Direcção:
Elisabete Ascensão
Telefone: 96 – 901116427
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2. Principais Actividades

TURISMO AMBIENTAL é o programa mais activo da SETA.
Promove cerca de 12 viagens de Turismo Ambiental por ano, pelo país e estrangeiro,
alternadamente longe e perto de Lisboa, explorando os valores ambientais humanos e
os naturais visando a capacitação dos participantes para repetirem as visitas
realizadas com os seus grupos de formandos, explorando de uma forma
ambientalmente sustentável os recursos disponíveis. Durante as actividades,
desenvolvidas segundo os princípios do Turismo Ambiental Sustentável, participantes
e hospedeiros conquistam benefícios mútuos.

GRANDES ROTAS – DESTINOS DE SONHO é um programa
de Turismo Ambiental para viagens a grandes distâncias, duas por ano, que exploram
habitats e civilizações que fazem parte do imaginário de sonho dos participantes.

CULTURA E MUSEUS é um programa com um preço
simbólico, que encaminha os participantes para visitarem os Museus existentes, 6 por
ano (bimestral). É esperado que os participantes repitam as visitas, com as
respectivas famílias, amigos ou formandos, que divulguem os Museus visitados e que
criem hábitos de fruição dos espaços culturais existentes. Também bimestralmente (5
por ano, pois em Agosto não se realiza) encaminha-se os participantes para fruírem
das iniciativas culturais disponibilizadas pelas instituições (autarquias, Estado, etc.)
funcionando muitas vezes como apontador de iniciativas que de outra forma poderiam
passar despercebidas. Se, habitualmente a Cultura é “cara”, não é lógico que as
populações subaproveitem aquilo que lhes é oferecido graciosamente (ou quase). Fica
assim provado com este programa que, o enriquecimento cultural de cada um, começa
por ter de se estar atento...

PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO é um programa que visa o
desenvolvimento de acções de Formação nas áreas do Ambiente, do Turismo
Ambiental, da Educação Ambiental e de outras áreas com elas relacionadas, quer
destinadas a Professores (no âmbito ou não da formação contínua), de monitores, de
guias e outros agentes que se coadunem com a grande finalidade da SETA. Também
funciona como divulgador de outras iniciativas desenvolvidas neste âmbito por outras
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entidades com idênticos objectivos. Também tem desenvolvido actividades de
formação a nível internacional nomeadamente junto de directores e dinamizadores de
Centros de Educação Ambiental Gregos

GRUPO DA ACADEMIA E WORKSHOPS é um programa que visa
a organização de Encontros, Seminários, Conferências e outro tipo de reuniões
destinadas ao fomento da partilha e criação de saberes sob a temática dos Educação
e Turismo Ambientais. Para além da organização de diversas
Reuniões, já promoveu:
1. 5 Workshops SETA (dois por ano).
2. O 1º EETA -1º Encontro de Educação e Turismo Ambiental – rumo
ao Desenvolvimento Sustentável - em Setembro de 2006 em Arganil.
3. O 2º EETA -2º Encontro de Educação e Turismo Ambiental – “Água para sempre e
para todos?” em Abril de 2008 em Sintra.
4. O 3º EETA - 3º Encontro de Educação e Turismo Ambiental –
“Biodiversidade

e

Património

–

oportunidades

para

a

Sustentabilidade” em Abril de 2010 em Lisboa.
Pretende também apoiar as iniciativas que possam envolver os países
da comunidade dos países que falam português (Lusofonia) neste e
noutros eventos.

GRUPO “HOMEPAGE” é um grupo de trabalho que visa a
promoção

da

informação

sobre

a

SETA

on-line,

através

da

página

http://www.seta.org.pt

GRUPO EDITORIAL “ARMÉRIA” é um programa que visa a
promoção da informação, formação e divulgação sobre Ambiente, Educação e
Turismo junto de sócios e simpatizantes da SETA. Edita 3 Boletins quadrimestrais por
ano “Arméria” (o número 13 acabou de ser publicado) e 11 Boletins mensais (em
suporte papel e on-line) “Pétala da Arméria” (editado o nº 46).
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GRUPO ARTE E IMAGEM é um programa que visa a
promoção das actividades relacionadas com a criatividade artística e, em particular,
com aquelas que se relacionam com a imagem (Desenho, Pintura, Cerâmica,
Escultura, Serigrafia,...). Cria “objectos” artísticos e promove a formação dos
interessados nas diferentes artes.
1. Promove as oficinas “A Arte saiu à Rua”).
2. Promoveu já um Curso de Fotografia (em 2007).
3. Promove 10 actividades por ano.

GRUPO DE PROJECTOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS é um
conjunto de grupos de trabalho integrados em redes e projectos internacionais que
pretendem facilitar intercâmbios de saberes, de experiências, de materiais
pedagógicos, de professores e / ou de alunos articulados sob um tema aglutinante.
Representantes da SETA integram o Council da Associação Internacional “Caretakers
of the Environment / International, a Comissão de Educação e Comunicação (CEC) da
UICN (The World Conservfation Union).

REDE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “ÁGUA E RIOS” é uma
rede de Professores e alunos que visa o desenvolvimento de actividades pedagógicas
socorrendo-se dos temas da água e dos rios como mote mas que, numa perspectiva
integrada, visa a sensibilização dos participantes na área do Ambiente e da Educação
Ambiental. Os membros da Rede reunem-se mensalmente partilhando saberes,
experiências e materiais que entretanto vão sendo editados pela SETA. É esperado
que nos períodos entre as reuniões os participantes desenvolvam actividades nas
escolas, com as suas populações alvo e, anualmente, realiza-se uma grande saída de
campo com todos os participantes no “Dia da Água e do Rio” (geralmente no mês de
Maio).

GRUPO DA BORGA E COPOS é um grupo que organiza
periodicamente actividades de confraternização entre os sócios e simpatizantes da
SETA, com o objectivo de criar sempre um bom espírito de equipa entre todos, ao
mesmo tempo que os motiva para o envolvimento nas actividades de voluntariado
associativo.
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A

é

entidade

parceira

no

Ano

Internacional da Biodiversidade (2010)
É entidade signatária da Declaração Countdown 2010 – Save
Biodiversity
é entidade parceira da Campanha “Limpar Portugal” (2010)
Foi entidade participante no Ano Internacional
do Planeta Terra (2008)

A

é entidade parceira (com protocolos de amizade) das seguintes

entidades:
GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
CPAS – Centro Português de Actividades Sub-aquáticas
Amigos dos Açores
Termas de Alcafache
Alagamares
Associação dos Professores de Sintra
Interline Clube de Portugal

E está em vias de celebração também de protocolos de amizade com os:
Parque Biológico de Gaia
Grupo dos Amigos de Olivença
Netejo
CIDAADS
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