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O Plano de Ação é uma matriz comum para que os representantes nacionais 
nos diferentes Grupos Eionet, Grupos Temáticos e Grupos de Trabalho pos-

sam conhecer e reconhecer a Eionet Portugal – é uma imagem da constitui-
ção da rede nacional e respetivas prioridades/ações para 2022-2023. 
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A Eionet é a  
rede europeia  
de informação  
e monitorização  
ambiental da 
Agência Europeia 
de Ambiente (AEA): 
European  
environment  
information and  
observation  
network. 

Esta newsletter é feita para chegar às pessoas, para comunicar com cada elemento 
que compõe esta rede. Sentimos o alcance deste esforço nas palavras de encoraja-
mento que recebemos depois da primeira edição, e no número recorde de partici-

pantes na última reunião da rede nacional.  

A palavra co-criação tem aparecido em discussões nos vários grupos da Eionet - co-
mo um primeiro sintoma de uma mudança de paradigma. A co-criação é um proces-
so em que os cidadãos e os governos trabalham em conjunto na conceção e na im-
plementação de serviços públicos. Na Eionet, pretende-se que seja um processo para 
explorar e fortalecer a sabedoria coletiva da rede, estando ainda a ser definida a sua 

aplicação.  

O processo de co-criação é centrado na experiência do utilizador e faz-nos refletir na 
perspetiva do cidadão, e o seu direito - agora reconhecido pelas Nações Unidas - a 

um ambiente limpo, saudável e sustentável, nesta e nas gerações futuras.  

A segunda edição desta newsletter chega com mais conteúdos, incluindo uma visão 
de dentro dos principais eventos da rede e o acesso às publicações e documentos 

produzidos nos grupos e para a rede nacional.  
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Destaques  
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Reunião inicial do Grupo Eionet Biodiversidade e 

Ecossistemas  

3 de junho 

Na nova estrutura da rede, a área da Biodiversidade 

e Ecossistemas está a operar com 2 Grupos Eionet: 

1. Integração de conhecimento para políticas, 

2. Pressões cumulativas e soluções. 

Esta foi a reunião inicial do Grupo Eionet Integração 

de conhecimento para políticas, em que foram defi-

nidos os seguintes assuntos prioritários: 

 Restauração da biodiversidade e medição da 
eficácia, 

 Biodiversidade é mais do que áreas protegidas, 

 Abordagem mais padronizada de obtenção de 
informação para relatórios, 

 Tradução de metas de restauração da UE para 
os Estados-Membros, 

 Alinhamento em todos os temas, eliminando as 
divisórias. 

Para o trabalho futuro foi referida a necessidade de 

foco, de eliminar divisórias entre os vários temas e de 

recolher exemplos de boas práticas, incluindo de 

metodologias de monitorização. 
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Grupo Economia circular debate partilha de 
conhecimentos e co-criação  

28 de abril  

Durante uma manhã, cerca de 90 técnicos de vários 
países estiveram reunidos com o objetivo de se co-
nhecerem e inteirarem do funcionamento e propósi-
to do grupo.  

Foi explicado o papel que se espera que os grupos 
temáticos agora criados assumam em áreas tão 
vastas como a monitorização da Economia Circular, 
Prevenção e gestão de resíduos, Produção e consu-
mo sustentáveis/cadeia de valor e Fluxos de materi-
ais e eficiência de recursos. 

Estratégia 2021-2030 

Foi apresentada a Estratégia EEA-Eionet 2021-2030 
que tem como objetivo transformar a EEA-Eionet nu-
ma rede de conhecimento mais flexível e inovadora 
que apoie e fomente o envolvimento ativo ao nível 
de cada país. 

Estiveram em debate vários temas relacionados 
com o âmbito do grupo, dos quais se destacam a 
partilha de conhecimento entre países com os mes-
mos desafios, a padronização dos indicadores e es-
tatísticas relativos à economia circular de modo a 
harmonizar dados e gerar informação de qualidade 
e, por fim, o processo de co-criação.  

Neste último ponto foram abordadas algumas for-
mas dos países trabalharem em conjunto através, 
nomeadamente, de modelos e ferramentas comuns, 
de modo a facilitar a partilha de informação e a 
compatibilização de abordagens. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/eea-eionet-strategy-2021-2030


Destaques  

Reunião dos pontos focais nacionais (PFN) 
Reunião do Conselho de Administração da AEA 

13 e 14 de junho · 16 de junho  

Foram realizadas em Copenhaga a 2.ª reunião plená-
ria de 2022 dos PFN e a 96.ª reunião do Conselho de 
Administração da AEA, destacando-se os seguintes 
tópicos comuns: 

 Processo de co-criação: discussão do documento 
"Principles of Co-Creation Across Eionet", que se 
prevê finalizar e adotar em dezembro de 2022; 

 Conceção do Evento em rede 2023; 

 Copernicus, em particular o Programa Nacional de 
Colaboração sobre Monitorização Terrestre; 

 Implementação e modernização da Eionet: partilha 
de experiências e preocupações; 

 Ponto de situação do Estudo de Viabilidade do MS 
Teams como ferramenta colaborativa da AEA-
Eionet; 

 Ponto de situação da Comissão (DG ENV e Clima)  

Em particular, na reunião do CA foram discutidos os 
seguintes tópicos: 

 Atualização das atividades da AEA, incluindo visu-
alização interativa do Relatório Consolidado da 
Atividade Anual - CAAR 2021  

 Início da Avaliação da AEA 2017-2021, com os 
membros do CA e pontos focais nacionais 
(consultas entre outubro 2022 e abril 2023). 

 Apresentação do Programa de Trabalhos 2022  do 
Conselho Científico Europeu para as Alterações 
Climáticas 

 Designação de um Centro Temático Europeu sobre 
Biodiversidade e Ecossistemas 2023-2026. 

Perfil dos países sobre prevenção de resíduos 

A AEA elaborou um questionário que permitiu traçar 
o perfil de cada país em matéria de prevenção de 
resíduos, no âmbito da revisão dos programas naci-
onais e regionais sobre esta matéria. 

São evidentes as desigualdades nas estratégias e 
posicionamento dos vários países europeus, apesar 
da hierarquia de resíduos estabelecida pela Diretiva 
Quadro dos Resíduos (DQR) evidenciar a prevenção 
como primeira opção e na qual se deve investir 
mais. 

Os perfis dos países podem ser consultados aqui. 

 
Reunião Grupo Temático Eionet · Prevenção e 

gestão de resíduos 

7 de junho  

A reunião teve como tema a prevenção de resíduos 
no âmbito da revisão da DQR, tendo alguns estados-
membros partilhado a dificuldade em diferenciar a 
reutilização e a preparação para reutilização, com 
vista ao reporte de dados sobre reutilização 
(Decisão de Execução (UE) 2021/19 da COM). 

Os estados-membros terão de apresentar um rela-
tório pela primeira vez em 2023, referente aos dados 
de 2021.  

Ainda não é clara a abordagem que cada país terá 
na medição da reutilização, mas a Suécia, Dinamar-
ca, Noruega e Finlândia já definiram a sua estratégia 
no estudo “Measuring  waste prevention and reuse: 
digital opportunities”. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/EEA-2021-the-year-in-brief
https://www.eea.europa.eu/about-us/climate-advisory-board/2022-work-programme-of-the/view
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-prevention/countries
https://pub.norden.org/temanord2022-536/
https://pub.norden.org/temanord2022-536/
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Visualizar o conhecimento 
 

A Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) 
lançou um livro sobre as lições aprendidas nos últimos 25 
anos a transformar dados em informação visual útil para 
os decisores políticos: 

Visualising Knowledge: Lessons from 25 years of policy-
related data visualisations 

A pedido do Grupo Comunicação da Eionet, foi organiza-

do um webinar sobre o tema, em que a PBL partilhou os 

seus requisitos para a criação da informação visual. 

A APA teve a oportunidade de apresentar o Relatório do Estado do Ambiente por-
tuguês 2020-21 no encontro anual do grupo Eionet – State of Environment, com 
particular destaque para as infografias preparadas com os valores-chave da 
evolução de alguns indicadores e sobre os impactes da pandemia no ambiente. 

Foram dois dias marcados por momentos de co-criação muito participados, em 
que todos os membros do grupo foram desafiados a partilhar as suas ideias e 
perspetivas sobre o caminho futuro a percorrer na produção dos Relatórios de 
Estado do Ambiente (REA), tanto a nível nacional como europeu. 

De olhos postos no futuro, antecipamos inúmeros desafios para as próximas edições do REA, designadamente a 
visualização de dados, comunicação mais eficaz dos resultados, prospectiva e integração dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. 

Relatório do Estado do Ambiente em destaque 

26 abril  Reaching 2030’s residual municipal waste target — why recycling is not enough  

26 abril Municipal waste management in the Western Balkan countries 

27 abril  Carbon stocks and sequestration in terrestrial and marine ecosystems: a lever for nature restoration?  

5 maio  EEA report 'Land take and land degradation in functional urban areas' 

12 maio  EEA web report 'Imagining sustainable futures for Europe' 

17 maio  Enabling consumer choices for a circular economy 

31 maio GHG Inventory Data and report (press release) 

1 junho Decarbonising road transport  

3 junho Bathing water quality 2021  

28 junho Beating cancer - the role of Europe's environment 

29 junho Towards ‘just resilience’  

5 julho Beyond water quality: sewage treatment in a circular economy  

7 julho Building renovation: where circular economy and climate meet  

11 julho Air pollution: Which European cities have the best air quality? (press release)  

1 setembro Energy Prosumers in Europe - Citizen participation in the energy transition  

Últimos briefings da Agência Europeia do Ambiente 

https://www.pbl.nl/publications/visualising-knowledge
https://www.pbl.nl/publications/visualising-knowledge
https://rea.apambiente.pt/content/ultimaedicao
https://rea.apambiente.pt/content/ultimaedicao
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/rea/REA2020/Infografia_geral_REA_2020-21_15dez2021.pdf
https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/rea/REA2020/Infografia_Covid_REA_2020-21_15dez2021.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/reaching-2030s-residual-municipal-waste/reaching-2030s-residual-municipal-waste
https://www.eea.europa.eu/publications/municipal-waste-management-in-western/municipal-waste-management-in-the
https://www.eea.europa.eu/publications/carbon-stocks-and-sequestration-rates/carbon-stocks-and-sequestration-in
https://www.eea.europa.eu/publications/land-take-and-land-degradation
https://www.eea.europa.eu/publications/scenarios-for-a-sustainable-europe-2050/imagining-sustainable-futures-for-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/influencing-consumer-choices-towards-circularity/enabling-consumer-choices-towards-a
https://www.eea.europa.eu/highlights/continued-drop-in-eus-greenhouse
https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-burden-of-cancer/beating-cancer-the-role-of-europes
https://www.eea.europa.eu/publications/just-resilience-leaving-no-one-behind/towards-just-resilience-leaving-no
https://www.eea.europa.eu/publications/beyond-water-quality-sewage-treatment
https://www.eea.europa.eu/publications/building-renovation-where-circular-economy/building-renovation-where-circular-economy
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-which-european-cities
https://www.eea.europa.eu/publications/the-role-of-prosumers-of


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

Na Direção-Geral do Território (DGT) tenho, atualmente, três grandes obje-
tivos:  

1) Implementar a Base de Dados Nacional de Cartografia, começando 
pelo levantamento LiDAR do território continental para depois se pro-
duzir o tema da altimetria e da hidrografia com um rigor e um deta-
lhe nunca antes conseguidos em Portugal,  

2) Lançar, em Setembro, o Sistema de Monitorização de Ocupação do 
Solo (SMOS), um sistema colaborativo e multifuncional baseado em 
tecnologias digitais do espaço e inteligência artificial, que tem vindo 
a ser desenvolvido na DGT,  

3) Definir e promover uma nova configuração para a Rede Geodésica 
Nacional.  

Na rede: qual é a mais-valia de fazer parte de uma rede como a Eionet?  

Partilha e discussão de experiências, conhecimento e boas-práticas.  

Na vida: partilhe uma lição que tenha aprendido  

Há um verso de um poema de António Machado que traduz muito bem 
uma das maiores lições que aprendi na vida: “O caminho faz-se cami-
nhando”.  
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Mário Caetano 

Direção-Geral do Território  

O Mário é membro do Grupo 
Eionet Land Systems e do  

Grupo Temático Eionet          
Support to Copernicus land 

monitoring   

Uma cara na rede 

Vai acontecer... 

20 e 21 Out > 4th Public Participation and Deliberati-
ve Democracy Festival 

6 a 18 Nov > Sharm el-Sheikh Climate Change Con-

ference (UNFCCC COP 27)  

16-18-21-23-25-28-30 Nov  e 5-7-12 Dez > Curso Al-

terações Climáticas e Saúde Pública 

5 a 17 Dez > UN Biodiversity Conference (COP 15) 

Nos dias 24 e 25 de Maio realizou-se o workshop 
“Towards a Zero Pollution Monitoring and Outlook” 

focado nas avaliações integradas e modelação 

de nutrientes. 

A documentação pode ser consultada aqui. Po-

dem receber a newsletter da Plataforma de stake-
holders aqui. 

Poluição Zero 

A eionet num minuto é de todos nós.  

Que conteúdos gostava de ver na newsletter? Que 
conteúdos gostava de partilhar com a rede? 
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https://cop-demos.jrc.ec.europa.eu/festival-2022/home
https://cop-demos.jrc.ec.europa.eu/festival-2022/home
https://unfccc.int/cop27
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https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15
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