
 
DADOS DA ORGANIZAÇÃO - Actualiza para o 29/05/2018 

1. Organização: Fundação T.E.A. Trabalho - Educação - Meio Ambiente 

a. Sigla T.E.A. 

b. organização sem fins lucrativos 

c. Constituída em 15 de março de 2006 

d.  Aprovado Res. IGJ No. 106/07 

i. Entidade Legal No. 1767180 - IGJ. 

ii. CUIT: 30-71007548-0 

iii. Banco Santander Río 

e. Endereço: Av Pte Julio A. Roca 584-1 Floor (1067) CABA .. 

f.  Tel -. Fax 54 11 5272 6003 

g. E-mail: fundacion@tea.org.ar  

h. site: http://www.tea.org.ar 

i. Entrar em contato com Prof. María Ester Pi de la Serra 

i. mariapi@tea.org.ar 

ii.  54 011 15 5 833 0860 

j. Dr. representante legal e administrativo. Andrea Mariel Cirulli 

i. acirulli@tea.org.ar 

2. VISÃO: Nós assumimos um compromisso permanente com a VIDA, CULTURA e JUSTIÇA para 

reforçar a ligação entre o TRABALHO decente responsável e sustentável, EDUCAÇÃO 

continuada e proteção AMBIENTAL. 

3. MISSÃO: TEA e Institutos  INCASIS, IDES e ITS (Instituto de Trabalho Sustentável) procuram 

melhorar a sustentabilidade do TRABALHO, a qualidade da EDUCAÇÃO e colaborar na proteção 

efetiva do AMBIENTE, através de suas ações e projetos elaborados em alianças colaborativas 

com atores das esferas pública e privada. 

4. ESTATUTO: Object - Artigo Dois: A Fundação deverá promover a democratização da sociedade 

e equidade social, para melhorar a qualidade de vida nas áreas de emprego, educação e meio 

ambiente, trabalhando no setor público e privada. Atividades da fundação são: 

a. incentivar o desenvolvimento produtivo, cultural e educacional. 

b. facilitar a cooperação entre os actores locais, nacionais e internacionais que promovem ações 

específicas nas áreas de preocupação da fundação. 

c. promover a formação e pessoal técnico da formação e condução, setores público e privado. 

d. desenvolver competências e habilidades através do design, desenvolvimento, implementação e 

avaliação de programas e projetos relacionados às áreas de trabalho, educação e meio 

ambiente sob gestão direta ou compartilhada (em parceria ou associados) com outras entidades 

públicas ou privadas, seja municipal , provincial, nacional ou internacional. 

e. fornecendo processos de aconselhamento, pesquisa, investigação e sistematização nas áreas de 

responsabilidade das instituições fundadoras, públicas e organizações privadas. 

f. organizar, divulgar e dar cursos de formação, atualização, formação e especialização nos 

diversos níveis de ensino, nas áreas de emprego, educação e meio ambiente. 

g. publicar, editar e distribuir título gratuito ou oneroso livros, panfletos, revistas e todos os tipos 

de material gráfico ou audiovisual relacionado ao trabalho, educação e meio ambiente. 

h. promover atividades de empresário e responsabilidade social na gestão do ambiente e dos 

recursos naturais. 

i. promover os benefícios do uso pacífico da energia nuclear. 

j. participar na promoção e divulgação do potencial de desenvolvimento da fissão nuclear e fusão 

de forma sustentável, segura e de baixo custo 

5. AS ORGANIZAÇÕES E INSTITUCIONAIS com cooperando e / ou pertencer: 

a. ESTAMOS REGISTRADOS EN: 
ECAS - Comisión Económica Europea.  
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CIOBA - CENTRO DE INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES DE C.A.B.A - Nº1599  
MADS - DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS  
RACI - RED ARGENTINA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL  
PLATAFORMA-ODS.ORG - RACI 
OPDS - ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
GESRE - GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE  
DGEED - REGISTRO DE SERVICIO DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO - CABA  
DUNS - 971355625 NCAGE - WA522 
RUVS: REGISTRO UNICO VOLUNTARIOS SOCIALES DE CABA N°1599 
CENOC - CENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD( en trámite) 

b. ADHERIMOS - ASISTIMOS - COLABORAMOS CON:  
PRIMERO EDUCACION  - RED  
JUSTICIA 2020 - RED  
FORO - RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE - MESA COMUNIDADES 
- MDS 181 
COPLA - CORTE PENAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE  164 
RED - MINISTERIO DE MODERNIZACION:  
PLAN DE ACCION NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA - 3ro.  
GOBIERNO ABIERTO - SUBNACIONAL - CABA 
RED - MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
MESA - MUJERES LIDERES del CAMPO 
ONU-REDD - Reuniones consultivas 
OCRN - OBSERVATORIO - Difusión 
W20 - women 20 
ICSC - International Civil Society Center. Marco global para la participación ciudadana. Firmamos 
Carta Ciudadana 
DEFENSORIA del PUEBLO CABA - Protegemos Derechos 
C20 del G20 
EduRural 

6. CONVENÇÕES -PARCERIAS 

7. GERIR: Ações de T.E.A. Eles são organizados pelo Projeto (gama de atividades) implementado no âmbito 

do Acordo / Contrato / Carta de Compromisso forma participativa. Eles são realizados no âmbito de um 

Código de Ética e administradas internamente transparente de acordo com um Contínua da Qualidade 

Sistema de Gestão Integrado. Serviços e produtos que oferecemos são: 

a. Concepção e construção de planos - Programas - projetos. 

b. Implementação e Gestão de Projectos; 

c. Inquéritos e atores Mapeamento de interesse; 

d. Debates e Conferências 

e. campanhas de sensibilização e de sensibilização; 

f. Avaliação - Monitoring - Monitoramento de Projetos; 

g. Controlo de Gestão de Projetos; 

h. Concepção e implementação de instrumentos específicos; 

i. Documentos: digere, relatórios, apresentações e relatórios; 

j. Consulting: soluções, alternativas, simulações. 

Postulamos projectos para fundos e concursos nacionais e internacionais. 

Somos capazes de contratar Recursos Humanos e receber doações. 

8. SUSTENTABILIDADE: Os custos operacionais básicas mensais são suportadas pelas ações implementadas e 

/ ou seus membros, numa base de subvenção e / ou contribuição. 

9. T.E.A. EM NÚMEROS: 

a. Anos de actividade: 11 

b. Contribuintes: 48 

c. Holdings anuais: 7 (média) 

d. Livros: 2  

e. Projetos: 65 

f. Documentos: 42  

g. Relatórios: 3  

h. Convenções: 30 
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i. postulados anuais 7 (média) 


