Plano de actividades para o ano de 2015
Considerando que foi definido pelas Nações Unidas que a Década de
2011 a 2020 será a Década das Nações Unidas para a Biodiversidade,
e que decorrem ainda (2005-2014) a Década das Nações Unidas da
Educação para a Sustentabilidade, e (2010-2010) a Década das
Nações Unidas dos Desertos e do Combate à Desertificação.
Considerando que foi definido que 2015 será o Ano Internacional dos
Solos, o Ano Internacional das Tecnologias da Luz e das
Tecnologias baseadas na Luz, o Ano Internacional da Avaliação, e
o Ano Europeu do Desenvolvimento
a SETA irá privilegiar estas como temáticas
fundamentais a explorar.
Para tal, em 2015 a SETA pretende:
1. Afirmar a sua existência enquanto Organização Não Governamental de
Ambiente, nomeadamente na obtenção de um espaço que condignamente
lhe possa servir de Sede Social exclusiva.
2. Comemorar o 10º Aniversário da SETA aproveitando o ensejo para
dinamizar sócios e simpatizantes e para dar a conhecer a nossa existência e
atividades.
3. Desenvolver atividades no âmbito do seu programa de Turismo Ambiental.
(No âmbito do Turismo Ambiental foram programadas 11 viagens).
4. Desenvolver atividades no âmbito do seu programa de Grandes
Rotas – Destinos de Sonho. (Espera-se realizar 2 viagens
programadas: Abril – Sul de Marrocos e Julho Sul de França e Norte
de Itália.
5. Desenvolver atividades no âmbito do seu
programa

“Cultura

e

Museus”.

(Estão

programadas 6 atividades organizadas e 5 aconselhamentos).
6. Aumentar o número de sócios e encontrar interessados no desenvolvimento
deste tipo de atividades.
7. Manter um contacto estreito com e entre os sócios nomeadamente através da promoção de dois Workshops SETA (encontro / sessões de trabalho), e através da
divulgação e da formação e informação pela Homepage, pela folha informativa por

correio eletrónico mensal (Pétala de Arméria) e pelo Boletim Informativo
quadrimestral (Arméria)
8. Promover e facilitar o desenvolvimento de atividades de formação (de professores
e de outros agentes) nestas áreas (Educação, Turismo e Ambiente). Merecem
destaque as ações desenvolvidas em cooperação com a APS – Associação dos
Professores de Sintra e com o Centro de Formação de Professores Maria Borges
de Medeiros em Lisboa
9. Promover a constituição de redes e facilitar a divulgação / informação a partir de
outras redes de conhecimento. Merece destaque a nossa Rede Portuguesa de
Educação Ambiental “Água e Rios” a desenvolver unidades didáticas nas áreas
temáticas referidas e a realizar a atividade Dia da Água e dos Rios.
10. Articular-se e articular os seus sócios em redes nacionais ou internacionais.
11. Pretende criar materiais e fomentar os fora de saber, sobretudo os de iniciativa
própria e alusivos às temáticas referidas.
12. Fomentar todas as formas de colaboração com estruturas privadas e
institucionais, nomeadamente com as Instituições Governamentais, as Autarquias e
o estabelecimento de protocolos de colaboração com outras ONGs.
13. Obter apoios (institucionais e / ou ao abrigo da Lei do Mecenato) para o
desenvolvimento das suas atividades.
14. Dinamizar entre os seus associados grupos de trabalho (motores) capazes de,
eles próprios, dinamizarem e promoverem as diversas atividades possíveis.
15. Participar em eventos nacionais e internacionais e passar a ter voz ativa junto
dos meios de comunicação social para projetar as suas iniciativas ao maior
número de pessoas possível.
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