
 
Dados da Organização  

1) Organização: Fundação T.E.A. Trabalho - Educação - Ambiente  
a. SIGLA T.E.A.  
b. organização sem fins lucrativos  
c. Constituída em 15 de março de 2006  
d. Estado Legal No. 1767180 - IGJ.  
e. Aprovado pela Res. nº 106/07 IGJ  
f. CUIT: 30-71007548-0  
g. Endereço: Av Pte Julio A. Roca 584-1 Floor (1067) CABA 

i. Contatos:  
1. Tel.: 54 11 4342 4938 
2. Telefone - Fax 54 11 5272 6001/2/3. 
3. E-mail: fundación@tea.org.ar 
4. site: http://www.tea.org.ar 
5. Consultas Prof. Maria Ester Pi de la Serra  

a. 1. mariapi@tea.org.ar  
b. 54 01158330860 

2) Missão: Todos que trabalham na Fundação, estamos comprometidos com a vida, cultura e 

justiça. Nosso objetivo é melhorar a qualidade do trabalho, promover uma maior equidade 

educacional e colaborar na efetiva proteção do meio ambiente em uma estrutura 

organizacional baseada na integração, apoiada pela interação de suas principais áreas 

temáticas: Trabalho - Educação - Meio Ambiente. A partir deste sistema foi desenvolvido 

de forma participativa as nossas propostas. 3) 

3) Visão: Na sociedade do conhecimento a coordenação eficiente que deve existir entre 

Trabalho, Educação e Meio Ambiente considerar essencial. Nós preparar e implementar 

projetos que promovam o trabalho decente, educação continuada com eqüidade e 

qualidade, aprender a produzir e consumir eficiência energética e preservação do meio 

ambiente, no âmbito da política pública estabelecida, e do nossos dois INCASIS Institutos - 

Instituto qualidade sistêmica e sustentável - e IDES - Instituto para o Desenvolvimento de 

Energia Sustentável.  

4) Finalidade: Status ARTIGO SEGUNDO: 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 privado. Serán atividades da 

fundação:  

a. promover o desenvolvimento produtivo, cultural e educacional. 

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

promovem ações específicas nas áreas de responsabilidade da fundação.  

c. promover a formação e treinamento de pessoal técnico e de condução, setores 

público e privado.  

d. desenvolver competências e habilidades pessoais através do design, 

desenvolvimento, implementação e avaliação dos programas e projectos relacionados 

com as áreas de trabalho, educação e meio ambiente sob gestão direta ou 

compartilhada (em parceria ou associada) com outras entidades públicas ou privadas, 

se municipal, estadual, nacional ou internacional.  

e. prover os processos de aconselhamento, pesquisa, investigação e sistematização das 

áreas de responsabilidade das instituições fundadoras, públicas e organizações 

privadas. 
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f. organizar, divulgar e dar cursos de formação, atualização, treinamento e 

especialização nos diversos níveis de ensino, nas áreas de emprego, educação e 

meio ambiente. 

g. para 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 empreendedor e responsabilidade social na gestão do meio 

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) Os organismos aliados  

a. global participante Compact No. 56301 - COE 2015/2016 

b. Registro OPDS No. 232  

c. CIOBA Despacho n.º 1599  

d. GESRE 

e. ECAS - Servicio de autentificación de la Comisión Europea 

f. CONVENCÖES  

6) Gestão: Acções da T.E.A. Eles são organizados pelo Projeto (oferecer atividades) 

implementado no âmbito do Acordo / Contrato / Carta de Compromisso forma 

participativa com os nossos aliados e parceiros, que trabalham sob o Código de Ética. 

Integral -SGICC contínua do Sistema de Gestão aplica. 

a. Os produtos e serviços que desenvolvem e implementam são:  
i. Concepção e construção planos - programas - projectos  
ii. Implementação e Gestão de Projectos;  
iii. Mapeamento de atores de juros e de campo inquéritos;  
iv. Debates e conferências 
v. Campanhas e Advocacy;  
vi. Avaliação - Acompanhamento - Acompanhamento dos projectos; 
vii. Gestão de Projetos Controle; 
viii. Desenho e implementação de instrumentos específicos; 
ix. Documentos: digere, relatórios, apresentações e relatórios; 
x. Conselhos: soluções, alternativas, simulações.  

Avisos. Postulamos projectos para fundos nacionais e internacionais.  

Nós somos capazes de contratar pessoal e receber doações.  

Os custos operacionais básicas mensais são suportados pelos seus membros, numa 

base de concessão e / ou contribuição.  

7) T.E, A. em números  
a. Acordos: 25 
b. anos de actividade: 10 
c. Anual Candidaturas 7 (média) 
d. As unidades anuais: 6 
e. Documentos: 54 
f. Funcionários: 40 
g.  Livros: 2 
h. Os projectos: 53 
i. Relatórios e Apresentações: 3 
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