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APRESENTAÇÃO 
 
 

Eionet Europa 
 

A Rede Europeia de Informação e Observação do Ambiente – Eionet - funciona em parceria 

com a Agência Europeia do Ambiente (AEA) para recolha e desenvolvimento de dados, 

conhecimentos e aconselhamento de suporte aos decisores políticos sobre o ambiente da 

Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: apresentação de Milan Chrenko, do Programa Cooperation Networks and Strategy (CNS) na reunião dos 
Pontos Focais Nacionais, em 1 de março de 2022  

 
 
No seguimento da aprovação do Pacto Ecológico Europeu o Conselho de Administração da 

Agência Europeia do Ambiente adotou uma nova estratégia conjunta com a Eionet 2021-

2030. 

 

A Estratégia AEA-Eionet para 2021-2030 estabelece a visão estratégica   para a AEA e a 

Eionet na próxima década, no sentido da promoção de uma Europa sustentável através 

de conhecimentos confiáveis e  implementáveis que permitam a tomada de decisões 

informadas sobre prioridades e soluções ambientais e climáticas. 

A tarefa conjunta da AEA e da Eionet consiste, assim, em dar aos decisores políticos da 

Europa e aos cidadãos o melhor conhecimento disponível para alcançar os objetivos em 

matéria de ambiente e sustentabilidade.  

https://www.eea.europa.eu/publications/eea-eionet-strategy-2021-2030
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Com a visão de transformar a Eionet numa rede de conhecimento implementável, 

adaptando-a aos novos desafios das políticas ambientais e climáticas, foi iniciado no final 

de 2019 um processo de revisão da rede Eionet que resultou na estrutura/matriz constante 

da imagem abaixo:   

 

 
 
Fonte: apresentação de Milan Chrenko, do Programa Cooperation Networks and Strategy (CNS) na reunião dos 
Pontos Focais Nacionais, em 1 de março de 2022  

 

 

No contexto da Estratégia AEA-Eionet, foram criados: 

Os Grupos Eionet: 

Refletem os cinco domínios da Estratégia AEA-Eionet e a sua natureza integradora/sistémica, 

Ligam melhor os conhecimentos do nível nacional ao nível europeu, 

Facilitam a partilha de políticas relevantes e conhecimento nos países membros da AEA, 

Reforçam o valor acrescentado da rede para os países e a AEA. 

 

Os Grupos Temáticos:  

Associados a alguns grupos Eionet para ajudar os países com a transição para uma 

estrutura temática mais integrada. 

 

Os Grupos de Trabalho (Ad hoc): 

Concebidos para trabalhar em projetos conjuntos específicos por países interessados. 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/eea-eionet-strategy-2021-2030


 
 

Eionet Portugal-2022/2023 
 

5 
 

    

QUEM SOMOS/O QUE 

FAZEMOS 
 
Eionet Portugal 

 

A revisão da rede Eionet em Portugal assenta na estrutura e perfis aprovados pelo 

Conselho de Administração da AEA, em setembro de 2021, e o processo incluiu partilha 

de informação, reuniões e a nomeação formal dos representantes das instituições que 

integram a rede. 

 

A implementação da nova estrutura começa em 2022 e continuará por diante, com os 

ajustes que se venham a considerar como necessários. 

 

Este Plano de Ação pretende ser uma matriz comum para que os representantes nacionais 

nos diferentes Grupos Eionet, Grupos Temáticos e Grupos de Trabalho possam conhecer 

e reconhecer-se (n)a Eionet Portugal – uma imagem da constituição da rede nacional e 

respetivas prioridades/ações para 2022-2023.  

 

Reconhecendo que uma rede é uma comunidade de pessoas, importa manter a partilha e 

contacto entre os membros da rede em Portugal, estabelecendo o compromisso do Ponto 

Focal Nacional promover duas reuniões por ano (online e/ou presencial) e deixando em 

aberto a possibilidade de se promoverem reuniões ou workshops em temas específicos, 

da iniciativa dos Grupos ou Grupos Temáticos. 

 

A Eionet Portugal é constituída por 17 instituições (ver Organograma em anexo) e 109 

representantes. 

 

Na tabela abaixo identificam-se os 13 Grupos Eionet e respetivos os Grupos 

Temáticos.  

A tabela tem na primeira coluna os domínios de intervenção da Estratégia AEA-Eionet 

2021-2030, na segunda coluna os Grupos e Grupos Temáticos que correspondem a cada 

domínio de intervenção e na terceira coluna as prioridades/ações identificadas no Single 

Programming Document 2022-2024 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/single-programming-document-2022-2024
https://www.eea.europa.eu/publications/single-programming-document-2022-2024
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ESTRUTURA E 

PRIORIDADES/AÇÕES  
 

Domínios de Intervenção 
Estratégia 2021-2030 

Grupos Eionet e Grupos 
Temáticos Eionet Prioridades/Ações 

Biodiversidade e ecossistemas 

 

Grupo Biodiversidade e 
ecossistemas #1 

Apoiar Estratégia Biodiversidade 2030 

Apoiar implementação das “diretivas 
ambientais” 

Proteção e restauração 

 Grupo Temático 
Monitorização da 
biodiversidade 

Desenvolver de indicadores e índices para 
apoio à decisão política 

 Grupo Temático 
Mar/oceanos 

Reporte WISE + Acompanhar Diretivas Água 

 Grupo Temático Água  Reporte WISE + Acompanhar Diretivas Mar  

 Grupo Temático 
Ecossistemas florestais 

Reporte FISE + Map my Tree 

 Grupo Biodiversidade e 
ecossistemas #2 

Setores, sistemas e desafios de 
sustentabilidade que impactam os 

ecossistemas 

Socio economia, financiamento sustentável e 
capital natural 

Mitigação e adaptação às 
alterações climáticas 

 

Grupo Impactos das 
alterações climáticas, 
vulnerabilidade e adaptação 

Apoiar implementação Lei Europeia do Clima 

Apoiar novo Conselho Consultivo Científico 
Europeu sobre Alterações Climáticas  

Acompanhar Climate-ADAPT e Observatório 
Europeu do Clima e da Saúde 

Monitorizar e avaliar impactos e a adaptação 
às mudanças climáticas 

Fit for 55 

 Grupo Mitigação das 
alterações climáticas e 
sistemas energéticos 

Apoiar implementação Lei Europeia do Clima 

Apoiar novo Conselho Consultivo Científico 
Europeu sobre Alterações Climáticas 

Apoiar novo quadro político UE 2021-2030: 
alterações climáticas, mitigação e energia 

Fit for 55 

LULUCF 

Saúde humana e ambiente 

 

Grupo Saúde humana e 
ambiente 

Avaliar impactos na saúde humana causados 
por poluentes ambientais e alterações 
climáticas 

Melhorar compreensão dos fatores sociais e 

demográficos que afetam a exposição e 
vulnerabilidade dos cidadãos europeus 

Apoiar as ambições de poluição zero da 
Europa e a implementação de ações 
europeias e nacionais 

 

 Grupo Temático Poluição do 
ar: qualidade do ar e 
emissões 

Apoiar revisão das diretivas da qualidade do 
ar ambiente 
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Domínios de Intervenção 
Estratégia 2021-2030 

Grupos Eionet e Grupos 
Temáticos Eionet Prioridades/Ações 

 Grupo Temático Ruído Apoiar a revisão da implementação da 
diretiva de ruído ambiental 

 Grupo Temático Químicos Projeto Horizon 2020, 'Human biomonitoring 
for Europe' (HBM4EU) - encerrado em junho 
de 2022. Portugal contribui e continuará a 
participar no Horizon Europe Partnership for 
the Assessment of the Risks of Chemicals 
(PARC), a ser lançada em Maio de 2022. 

Economia circular e utilização dos 
recursos 

 

Grupo Economia circular e 
utilização de recursos 

Melhorar compreensão dos impactos 
ambientais e climáticos causados pela 
produção e consumo de matérias-primas, 
produtos e serviços na Europa 

 Grupo Temático 
Monitorização da economia 
circular 

Melhorar os indicadores para monitorizar a 
economia circular 

Contribuir para o Perfil de Portugal em 
economia circular 

 Grupo Temático Prevenção 
e gestão de resíduos 

Apoiar o trabalho de prevenção de resíduos 
com foco nas estruturas de monitorização 

Contribuir para o relatório sobre o uso de 
registos eletrónicos para monitorizar e relatar 
a geração e gestão de resíduos 

 Grupo Temático Produção e 
consumo sustentáveis / 
cadeias de valor de 
produtos-chave 

Apoiar a análise de cadeias de abastecimento 
específicas de produtos-chave, 
nomeadamente plásticos, têxteis e edifícios 

Contribuir para o relatório sobre consumo 
sustentável 

 Grupo Temático Fluxos de 
materiais e 
utilização/eficiência de 

recursos 

Participação, com DGEG, no trabalho sobre a 
integração da informação a nível nacional no 
Sistema de Informação sobre Matérias-Primas 

(RMIS), em colaboração com JRC 

Tendências, perspetivas e 
respostas em matéria de 
sustentabilidade 

Grupo Prospetiva Reforçar a base de conhecimentos em todas 
as prioridades políticas da UE 

Analisar facilitadores de transições de 
sustentabilidade: economia, finanças, 
inovação, políticas e governação 

Desenvolver conhecimentos em processos de 
co-criação para a ação, incluindo com partes 
interessadas 

 Grupo Estado do ambiente Apoiar elaboração do SOER 2025 

Monitorizar e avaliar a sustentabilidade na 
Europa através de lentes sistémicas 

 Grupo Comunicação Participar e contribuir na divulgação de ações 
pela AEA nos tópicos: Alterações climáticas, 
solo, água, poluição zero, qualidade do ar, 
Estocolmo + 50 

Produzir três newsletters por ano sobre a 
Eionet Portugal – ‘Eionet num minuto’ 

 Grupo Dados, tecnologias e 
digitalização 

 

Contribuir para o desenvolvimento do 
Reportnet 3.0 

Explorar o potencial do Copernicus 

Conexão com o Grupo Sistemas Terrestres 

 Grupo Temático Dados e 
análise de dados 

 

 Grupo Temático Tecnologias 
de dados 

 



 
 

Eionet Portugal-2022/2023 
 

8 
 

    

Domínios de Intervenção 
Estratégia 2021-2030 

Grupos Eionet e Grupos 
Temáticos Eionet Prioridades/Ações 

 Grupo Sistemas terrestres Foco em três atividades temáticas principais 
relacionadas com solos, dados e métodos de 
contabilidade/análise do sistema territorial e 
apoio à monitorização da terra - Copernicus 

 Grupo Sistemas alimentares Apoio à avaliação do sistema alimentar e seus 
efeitos sobre a biodiversidade e os 
ecossistemas para informar a estratégia ‘Do 
prado ao prato’ e as políticas setoriais 
específicas 

 Grupo Sistemas de 
mobilidade 

Apoiar o desenvolvimento de conhecimento 
sobre a transição da energia e da mobilidade 
para a neutralidade climática e 
sustentabilidade 

   

 
As prioridades/ações identificadas podem ser objeto de atualização em função do 

desenvolvimento dos trabalhos e/ou em função de programas de trabalho mais detalhados a 

adotar por cada Grupo e/ou Grupo Temático. 

 

Uma vez que os Grupos de Trabalho têm uma duração limitada no tempo, optou-se por não 

integrar as respetivas prioridades no quadro acima. A evolução dos trabalhos pode ser partilhada 

na newsletter ‘Eionet num minuto’.  

Entre março de 2022 e 2023 estará em funções o Grupo de Trabalho Sistemas de Construção, 

com a participação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.  
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Links úteis: 

 

 

 
Regulamento relativo à Agência Europeia do Ambiente e à Rede Europeia de Informação 

e de Observação do Ambiente  

 

Para encontrar informação geral sobre a Eionet consulte o Portal Eionet  

 

O acesso aos Grupos, Grupos Temáticos e European Topic Centres encontra-se na 

plataforma Fórum Eionet, que constitui a área de trabalho partilhada pelos membros da 

rede. 

Cada membro da rede recebeu um login e uma palavra-passe de acesso, que o identifica 

e é necessário para o registo nas reuniões / workshops. 

Caso os tenha perdido ou se tenha esquecido, pode perguntar ao NFP qual é o seu login e 

fazer o reset da palavra-passe. 

Também pode procurar membros do seu (ou de outro) Grupo/Grupo Temático através da 

Lista de endereços  fazendo log in com nome de utilizador e palavra-passe (utilizar eionet-

nome do grupo ou grupo temático–pt para procurar nomes dos membros da rede em 

Portugal). A imagem abaixo mostra um exemplo: 

 

 

  
 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0401&from=PT
https://www.eionet.europa.eu/
https://forum.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/password-reset
https://www.eionet.europa.eu/ldap-roles?role_id=eionet


 
    

Organograma Eionet Portugal  
Grupos Eionet  
Grupos Temáticos Eionet  
Grupos de Trabalho (Ad hoc)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
  
 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversity and 
Ecosystems 1  

ICNF, APA, IPMA, 
DGRM, DGPM 

Water 

Marine/Oceans Forest 
Ecosystems 

Biodiversity and 
Ecosystems 2 

ICNF 

Biodiversity 
Monitoring 

Climate Change 
Mitigation and energy 

systems 
APA, DGEG, IPMA, DGS 

 

Climate Change 
Impacts, Vulnerability 

and Adaptation 
APA 

 
 

Human Health and 
the environment 

APA, DGS, ENSP-UNL, 
DRAAC-Açores 

 
 

Air Pollution 

Noise 

Chemicals 

Foresight 
 

Circular 
Economy 

Monitoring 

Sustainable 
production and 

consumption/Key 
value chains 

State of Environment 
SOER 

 

Communications 
 

Food Systems 
APA, ICNF, 
IPMA, GPP, 

DGADR 

Land Systems 
DGT, APA, 

DGADR, ICNF 

Mobility 
Systems 
APA, IMT 

Data, Technologies 
and Digitalisation 

 

Copernicus land 
monitoring 

Land system 
accounting/analysis 

data+ methods 

Soil 

Data + Data 
analysis 

Data 
Technologies 

Building 
Systems 

LNEC Circular economy and 
resource use 

APA, ERSAR, LNEG, 
IPMA 

 Waste 
Prevention and 
management 

Material flows 
and resource 
use/efficiency 

Circular 
Economy 

Monitoring 

Sustainable 
production and 

consumption/Key 
value chains 

Foresight 
SGMAAC 

State of 
Environment 

APA 
 

Communications 
APA 

Data, Technologies 
and Digitalisation 

APA 
 Data 

Technologies Data + Data 
analysis 



 
    

Lista das entidades que integram a Eionet Portugal: 

 

APA = Agência Portuguesa do Ambiente (Ponto Focal Nacional) 

DGADR = Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional 

DGEG = Direção Geral de Energia e Geologia 

DGPM = Direção Geral de Política do Mar 

DGRM = Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

DGS = Direção Geral de Saúde 

DGT = Direção Geral do Território 

DRAAC Açores = Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

ENSP-UNL = Escola Nacional de Saúde Pública – Universidade Nova de Lisboa 

ERSAR = Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

GPP = Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (Agricultura) 

ICNF = Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

IMT = Instituto da Mobilidade e dos Transportes  

IPMA = Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

LNEC = Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

LNEG = Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

SG MAAC = Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática 

 

 


