
 

 

 

 

5º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO 

E TURISMO AMBIENTAIS 
 

 

OBJETIVOS 
• Promoção do desenvolvimento do Turismo 

Ambiental (em particular em Portugal e nos países 

de expressão oficial portuguesa). 
 

• Promoção do desenvolvimento da Educação 

Ambiental em particular em Portugal e nos países de 

expressão oficial portuguesa). 
 

• Promoção de todos os meios que viabilizem a 

conservação da Natureza e do Património Ambiental. 

 

 

POPULAÇÃO ALVO 
• Políticos, autarcas, dirigentes e técnicos dos 

governos central e locais 
 

• Dirigentes e técnicos das áreas protegidas. 
 

• Professores e outros agentes educativos. 
 

• Agentes turísticos (promotores, empresários, 

operadores e guias). 
 

• Técnicos e dirigentes associativos 

 
 

 
Ação de Formação acre-
ditada com 1 crédito pelo  
Centro de Formação Maria Centro de Formação Maria Centro de Formação Maria Centro de Formação Maria 
Borges dBorges dBorges dBorges de Medeirose Medeirose Medeirose Medeiros 
 

 
Apoio de: 
 
Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de AlmadaAlmadaAlmadaAlmada    

  

 

QUEM SOMOS? 

...uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, 

fundada em  24 de Fevereiro de 2005, com a finalidade de promover 

o desenvolvimento da Educação e do Turismo Ambientais. 

 

OBJETIVOS: 

• Contribuir para a Conservação da Natureza e  do  
Património natural e construído. 

• Contribuir para a promoção da qualidade de vida  
e da qualidade do ambiente 

• Desenvolver atividades de Turismo Ambiental,  
de Turismo na Natureza e Ecoturismo. 

• Desenvolver atividades de Educação Ambiental,  
de Educação para a cidadania e de Educação para o  

Desenvolvimento Sustentável. 

• Desenvolver atividades de formação e capacitação de  
professores e de outros agentes nas áreas da Ecologia e da 
Gestão dos Recursos Naturais, da Educação e do Turismo. 

• Desenvolver atividades que contribuam para a inovação,  
a investigação e a construção do saber nas áreas 

 acima referenciadas.    

 

 

 

 

Contactos: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Sustentabilidade 
                     – da Família à Escola 

     Caparica - Almada 
  (Convento dos Capuchos) 

     28 a 30 Março 2014 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ����+351 96 4517120 
e-mail: setaportugal@gmail.com 

 
http://www.seta.org.pt 

            Sociedade Portuguesa para o Desenvolvimento da  
            Educação e  do Turismo Ambientais 



 


