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«Estamos num ponto de viragem e a próxima década oferece uma 
oportunidade única: pela primeira vez, conhecimento e política estão 
alinhados para alcançar a sustentabilidade em todo o continente.» 

 Hans Bruyninckx, Diretor Executivo da Agência Europeia do Ambiente 

Estratégia 2021-2030 

Agência Europeia do Ambiente e Eionet  

A Eionet é a  
rede europeia  
de informação  
e monitorização  
ambiental da 
Agência Europeia 
de Ambiente (AEA): 
European  
environment  
information and  
observation  
network. 

Bem-vind@s à primeira edição da eionet num minuto! 
 

A rede Eionet vive um momento de transformação: 2022 vai ser o ano de transição 

e de adaptação a um novo modelo de cooperação com a Agência Europeia do 

Ambiente. 

No contexto da Estratégia 2021-2030 e da nova estrutura da rede, propomo-nos 

adotar um Plano de Ação para os próximos dois anos. Este plano vai reunir toda a 

informação sobre a rede nacional e vai ser um lugar para idealizar e programar o 

futuro (e fazer planos para nos revermos). Será partilhada uma proposta do plano 

na reunião da rede Eionet Portugal, já em abril! 
 

Queremos que esta newsletter seja um momento para nos pormos a par sobre o 

que está a acontecer e um espaço de encontro para nos conhecermos melhor. 

Três vezes por ano vão encontrar aqui uma seleção de conteúdos sobre a Eionet, 

escolhidos a dedo para a nossa rede nacional.  

eionet num minuto 

 

Editorial 

Destaques 

Novidades 

Briefings da AEA 

Uma cara na rede 

https://www.eea.europa.eu/pt/publications/estrategia-aea-eionet-para-2021-2030


Destaques  

© Javier Arcenillas, Environment & Me /EEA 

EEA e Eionet apresentam prioridades para a  
comunicação  

 28 de janeiro e 25 março 

A EEA e a Eionet promoveram duas reuniões editori-

ais online dedicadas às linhas estratégicas para a 

área da comunicação.  

Na reunião de janeiro foram apresentadas seis prio-

ridades nesta área: mitigação das alterações climá-

ticas, solo, água, poluição zero, qualidade do ar e 

Conferência de Stockholm +50.  

Na reunião de março foi anunciado que a EEA irá ter 

em breve uma página oficial no Instagram. 

Um assunto que marcou a agenda desta reunião foi 

o clima de incerteza que se vive por causa da guer-

ra na Ucrânia e os impactos desta guerra na segu-

rança energética da Europa.  

Foram partilhadas as iniciativas mais relevantes do 

calendário de eventos, onde mereceu destaque a 

UN Ocean Conference, que terá lugar em Lisboa en-

tre 27 de junho e 1 de julho. 
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Grupo temático ecossistemas florestais  

promoveu primeiro webinar 

1 de março 

O webinar começou com um ponto de situação do 

MapMyTree, uma ferramenta para monitorizar a 

plantação de mais de 3 mil milhões de árvores na 

Europa e que decorre da implementação do Pacto 

Ecológico Europeu e da Estratégia de Biodiversidade 

da UE para 2030. O objetivo é criar um mapa flores-

tal alargado à região do mediterrâneo, procurando 

melhorar o rigor dos tipos e classes florestais, atra-

vés de sistemas de definição harmonizadas do FRA 

(Forest Resources Assessment) da FAO. 

Seguiu-se a atualização do estado de arte do FISE 

(Forest Information System for Europe) que envolve 

mais de 500 instituições, 1.500 especialistas, 13 gru-

pos da Eionet e 8 consórcios (European Topic Cen-
tres) e o trabalho desenvolvido pela Agência para 

as florestas mediterrâneas. 

Na segunda parte do webinar foram criados grupos 

de trabalho que, utilizando a metodologia World Ca-
fé, responderam às seguintes questões:  

 Quais devem ser os temas prioritários para deba-

ter no grupo temático sobre florestas? 

 Como prevê organizar no seu país um grupo te-

mático sobre florestas? 

© Sigita Lapina, Picture2050 EEA 



Destaques  

© Ibrahim Aysündü, Climate Change PIX /EEA 

Reunião do Conselho de Administração da AEA 

  24 de março  

O Conselho de Administração da AEA reuniu num 
formato híbrido (online e presencial). 

Salienta-se na agenda: 

 A designação dos membros que vão integrar o 

novo Conselho Científico Europeu sobre Altera-

ções Climáticas (European Scientific Advisory Bo-

ard on Climate Change) - onde se inclui um cien-

tista português;  

 A preparação do evento da rede em 2023; 

 A participação da AEA na proposta de parceria 

Horizon Europe chemicals risk assessment (PARC).  

O Evento da Rede Eionet em 2023 terá três compo-
nentes: nacional (nos países); da rede (em Cope-
nhaga) e de Alto Nível (em Bruxelas), com foco nas 
prioridades da transição verde-social-digital.  

Reunião dos pontos focais nacionais  

1 a 3 de março  

A reunião dos pontos focais nacionais aconteceu em 
formato online e foi dividida em quatro sessões: go-
vernança; implementação da revisão da Rede Eio-
net; objetivos-chave para 2022 dos cinco domínios 
de intervenção da Estratégia AEA-Eionet e processos 
de co-criação. 

Na sessão sobre Governança foi dado realce aos 
tópicos seguintes:  

 Pacto Ecológico Europeu; 

 Lei do Clima Europeia e a criação do European 

Scientific Advisory Board; 

 Estratégia da Biodiversidade;  

 Plano de Ação Poluição Zero;  

 Agenda Digital (Copernicus).  
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https://www.eea.europa.eu/highlights/new-european-scientific-advisory-board?utm_medium=email&utm_campaign=New%20European%20Scientific%20Advisory%20Board%20on%20Climate%20Change%20appointed&utm_content=New%20European%20Scientific%20Advisory%20Board%20on%20C
https://www.eea.europa.eu/highlights/new-european-scientific-advisory-board?utm_medium=email&utm_campaign=New%20European%20Scientific%20Advisory%20Board%20on%20Climate%20Change%20appointed&utm_content=New%20European%20Scientific%20Advisory%20Board%20on%20C
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Novo grupo de trabalho sobre  
sistemas de construção 

No âmbito da criação de um grupo de trabalho sobre 
sistemas de construção , convidámos o LNEC a integrar 
o projeto, que terá a duração de 2 anos e cuja primeira 
reunião aconteceu a 31 de março.  

Relembramos que os grupos de trabalho são de partici-
pação facultativa e nesse sentido congratulamo-nos 
com a aceitação do nosso convite.  

Bom trabalho! 

A EPA Network é uma rede informal dos dirigentes de topo das Agências de Proteção Ambiental da Europa, com 
vista a trocar experiências ao nível estratégico e fortalecer a agenda ambiental comum. A EPA Network reúne-se 
em plenário duas vezes por ano e desenvolve trabalho mais operacional em grupos de Interesse temáticos.  

Destacamos o trabalho que está a ser desenvolvido no Grupo de interesse sobre Ambiente e Turismo Sustentável 
(IGET, na sigla inglesa), criado no início de 2020 para abordar as questões emergentes dos impactes da Covid 19 
no sector do Turismo, em especial para refletir e propor medidas que permitam tornar o sector mais sustentável 
ambientalmente. 

A APA e o Turismo de Portugal integram este grupo de trabalho e estão neste momento a terminar a elaboração 
de um paper para submissão à próxima reunião plenária da Rede prevista para maio em Paris.  

Outras redes:  Rede Europeia de Agências de Proteção Ambiental 

22 março Europe’s groundwater – a key resource under pressure 

17 março Resource nexus and the European Green Deal 

16 fevereiro Managing air quality in Europe 

7 fevereiro The role of (environmental) taxation in supporting sustainability transitions 

10 fevereiro 
Textiles and the environment: The role of design in Europe’s circular economy 

Microplastics from textiles: towards a circular economy for textiles in Europe 

1 fevereiro 
Who benefits from nature in cities? Social inequalities in access to urban green 

and blue spaces across Europe 

3 fevereiro Economic losses and fatalities from weather-and climate-related events in Europe 

20 janeiro COVID-19: lessons for sustainability? 

12 janeiro Trends and projections in the EU ETS 

Últimos briefings da Agência Europeia do Ambiente 

© Alessandro Zoccarato, REDISCOVER Nature EEA 

https://www.eea.europa.eu/publications/europes-groundwater/europes-groundwater
https://www.eea.europa.eu/publications/resource-nexus-challenges-and-opportunities/resource-nexus-and-the-european/
https://www.eea.europa.eu/publications/managing-air-quality-in-europe/managing-air-quality-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/the-role-of-environmental-taxation/the-role-of-environmental-taxation
https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-and-the-environment-the/textiles-and-the-environment-the
https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a/microplastics-from-textiles-towards-a
https://www.eea.europa.eu/publications/who-benefits-from-nature-in/
https://www.eea.europa.eu/publications/who-benefits-from-nature-in/
https://www.eea.europa.eu/publications/economic-losses-and-fatalities-from/economic-losses-and-fatalities-from
https://www.eea.europa.eu/publications/covid-19-lessons-for-sustainability
https://www.eea.europa.eu/publications/the-eu-emissions-trading-system-2/the-eu-emissions-trading-system


No trabalho: atualmente, qual é o seu maior objetivo profissional? 

O meu maior objetivo profissional mantém-se o mesmo de sempre: 
aprender e contribuir para o bem comum. Na minha função atual preten-
do contribuir para manter e aprofundar o sentido de comunidade na Rede 
Eionet. 

Na rede : qual é o seu papel na Eionet? 

Em dezembro de 2019 iniciei funções como ponto focal nacional da Agên-
cia Europeia do Ambiente (AAE). Eu conhecia a rede através da participa-
ção em workshops e reunião da rede nacional. Antes disso, fiz o meu ca-
minho profissional no ordenamento do território, ambiente e recursos hí-
dricos. 

Ser ponto focal da AAE é um desafio que traz mais-valias: o valor da rede 
encontra-se na diversidade de pessoas e instituições e geografias, num 
projeto em que todos contribuem para um objetivo comum.  

Na vida: quais são as suas fontes de inspiração? 

Os livros, a música e os meus pais. Os livros e a música porque me fazem 
acreditar no que parece impossível, inspirando-me a sonhar. Os meus 
pais porque concretizaram o que parecia impossível, inspirando-me com 
um exemplo de resiliência. 
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Águeda Silva 

Agência Portuguesa do 
Ambiente  

A Águeda é o ponto focal na-
cional da Agência Europeia do 

Ambiente.  

Uma cara na rede 

Vai acontecer... 

30 maio a 5 junho > EU Green Week 2022  

   > Designed to last: Circular, Sustainable and Connected Products 

   > Zero Pollution - Who pays the price for pollution? 

   > Biodiversity - Nature Restoration Targets 

27 de junho a 1 de julho > UN Ocean Conference 

Para além de novos membros de entidades que já 

faziam parte da rede Eionet Portugal, destacamos 

a entrada de novas entidades na rede:  

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG), 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 

 Escola Nacional de Saúde Pública (Universidade 

Nova de Lisboa).  

Bem-vindos à rede! 

A eionet num minuto é de todos nós.  

Que conteúdos gostava de ver na newsletter? Que 
conteúdos gostava de partilhar com a rede? 

Ficha técnica 
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Textos e contributos: Águeda Silva, Dora Barros, Graça Louro 
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