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Especial Eionet Portugal 
O encontro da rede  

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

A última newsletter de 2022 traz-vos um especial sobre a reunião Eionet Portugal  
de 14 de dezembro de 2022 

Um dos temas recorrentes na reunião foi a partilha de experiências. Conhecer o que 
funciona e o que não funciona nos outros países ajuda-nos a antecipar tendências e 

a encontrar experiências que podem ser replicadas. Mais do que isso, a partilha de 
experiências ajuda-nos a perceber que pela Europa fora há outras pessoas que se 

debatem com as mesmas dificuldades - e o caminho torna-se mais fácil quando sa-
bemos que não estamos sozinhos. 

Outro tema que se destacou foi o cara a cara - perceber que estar com as pessoas 
ao vivo, depois deste intervalo pandémico, traz benefícios que a alternativa virtual não 

alcança, sobretudo para quem está a conhecer os colegas pela primeira vez. O co-
nhecimento pessoal gera redes de trabalho facilitadas - quando precisamos pode-

mos falar com uma pessoa de carne e osso, em vez de uma entidade.  

Partilhar experiências e estar com os outros ajudam-nos a encontrar pontos em co-
mum que se expandem a plataformas de entendimento. Uma das proezas da reunião 
foi juntar pessoas que encontram no trabalho dos outros respostas a desafios do seu 

próprio trabalho. Quando no final há uma lista de contactos a passar de um lado para 
o outro sabemos que foram lançadas as sementes da colaboração. 



Nuno Lacasta, APA 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA – instituição 
Ponto Focal com a Agência Europeia do Ambiente 
(AEA) – abriu a segunda reunião de 2022 da Eionet 
Portugal fazendo referência à composição da rede, ao 
seu Plano de Ação e respetiva newsletter.   

Partilhou alguns assuntos discutidos na reunião do 
Conselho de Administração da AEA (08.12.2022), com 
destaque para o processo de avaliação AEA-Eionet 
2017-2021, que teve início em outubro, e para o SOER 
2025. 
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Eionet Modernisation Process: state of play · Luc Bas, EEA 

Pudemos contar com a participação do Head of Pro-
gramme - Coordination, Networks and Strategy da AEA, 
que fez uma apresentação destinada a apoiar o pro-
cesso de modernização da Eionet.  

Destacou os tópicos: Copernicus; fluxos de dados e a 
posição de Portugal no ranking de reporte; o evento Eio-
net a 1 de Março, de 2023 em Copenhaga, e lançou o 
debate com perguntas sobre o que precisaria a rede 
portuguesa da AEA e qual a satisfação com processos e 
temáticas em foco.  

Grupo Economia circular · Ana Cristina Carrola, APA 

Ana Cristina Carrola é Vogal do Conselho Diretivo da 
APA,  foi membro de um NRC e é membro do Grupo 
Economia Circular e Utilização de Recursos.  

Na sua opinião a Eionet acrescenta valor, em especial 
a co-criação e a abordagem às realidades nacionais. 
Destacou na sua apresentação os seguintes tópicos 
para o futuro: modelos de consumo; monitorização e 
indicadores e os sistemas de informação de matérias- 
primas.  

Grupo Temático Copernicus · Filipe Marcelino , DGT 

Filipe Marcelino apresentou o trabalho feito em 2022 no 
Grupo Temático Copernicus. Os dados sobre ocupação 
e uso do solo são usados por muitos grupos da Eionet, 
nomeadamente Biodiversity, Climate e Food Systems, 
com quem têm maior cooperação. 

Um dos objetivos atuais deste grupo é o desenvolvi-
mento de um novo modelo de informação - o Corine 
Land Cover + / Copernicus 2.0, cujos resultados vão co-
meçar a surgir em 2023. Este ano um dos focos esteve 
no Corine Land Cover 2024, na viabilidade de continuar 
a produzir a informação no formato tradicional, e nas 
alternativas, incluindo a automatização do processo. 



Grupo Adaptação Climática · Sara Abade, APA 

Sara Abade é um novo membro da Eionet - Grupo Im-
pactos Climáticos, Vulnerabilidade e Adaptação.  

Sobre a sua participação na reunião deste Grupo em 
Copenhaga, destacou  a ideia de que a partilha de ex-
periências permite que os países cheguem a melhores 
soluções coerentes, replicando boas práticas. 

Partilhou algum do trabalho desenvolvido a nível naci-
onal em matéria de adaptação climática e referiu que 
na Eionet sente que esse trabalho é valorizado, por 
contribuir para muitas outras temáticas e grupos. 

Comité Científico da AEA · Susana Viegas 

Susana Viegas é membro do Comité Científico da AEA.  

Iniciou a apresentação com as atribuições e competên-
cias do Comité Científico, tendo identificado a respetiva 
composição, os tópicos de maior interesse no trabalho 
desenvolvido em 2022 e ainda as tarefas em que esteve 
envolvida dentro da sua área de especialidade – saúde 
humana. 

Grupo Temático Solo · André Trindade, DGADR 

André Trindade é um novo membro na Eionet (Grupo 
Temático Solo) e considera que estar na Eionet é de 
grande relevância,  particularmente porque promove 
ligações entre instituições internacionais e europeias; a 
harmonização terminológica, troca de informações, 
pontos de contacto, comunicação e trabalho em rede. 
Exemplo disso são as discussões com a DG ENV e a co-
ordenação do "Clean Soil Outlook", a contribuição para 
a "Certificação de Remoção de Carbono" e o trabalho 
na estratégia Farm to Fork sobre indicadores para a 
gestão de pesticidas e nutrientes. 

Conselho Consultivo Científico Europeu sobre Alterações 
Climáticas · Suraje Dessai 

Suraje Dessai é membro do Conselho Consultivo Cientí-
fico Europeu sobre Alterações Climáticas.  

Iniciou a apresentação com a Lei do Clima europeia – o 
quadro para a neutralidade climática até 2050 na União 
Europeia – que cria o Conselho Consultivo, tendo identi-
ficado a respetiva composição, competências, trabalho 
desenvolvido em 2022 (primeiro ‘Advice’ já publicado) e 
Programa de trabalhos para 2023. 
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Vai acontecer... 

15 a 20 Jan > Fórum Económico Mundial, Davos 

16 a 17 Fev > OECD Forum on Due Diligence in the Gar-
ment and Footwear Sector, Paris 

Online Side-event Threading your way out of the 
policy tangle: coordination for a sustainable and 
circular textile value chain 

28 Fev > Reunião National Focal Points Eionet 

1 Mar > EEA-Eionet Day, Copenhaga  

22 a 24 Mar > Congresso Mundial da Água, Nova  
Iorque 

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 

Design e edição: Sara Vieira 

Textos e contributos: Águeda Silva, Dora Barros, Hugo Montez e 
Sara Vieira 

Imagens: Hugo Montez e Sara Vieira 

Mandala: Eliricon (the noun project) 

7 setembro Reducing greenhouse gas emissions from heavy-duty vehicles in Europe 

8 setembro Soil carbon 

21 setembro European Aviation Environmental Report 2022: Sustainability crucial for long-term viability of the sector 

23 setembro Outlook to 2030 — Can the number of people affected by transport noise be cut by 30%? 

6 outubro Serious challenges in Europe's agri-food systems 

26 outubro Trends and projections in Europe 2022  

28 outubro Energy prosumers and cities 

9 novembro Climate change impacts on health in Europe: heat and infectious diseases  

24 novembro Air quality in Europe 2022  

28 novembro EEA Signals 2022 — Staying on course for a sustainable Europe 

30 novembro Methane emissions in the EU: the key to immediate action on climate change 

7 dezembro Financing nature as a solution 

8 dezembro Zero pollution monitoring assessment 

12 dezembro Managing non-packaging plastics in European waste streams — the missing part of the plastic puzzle 

14 dezembro Advancing towards climate resilience  

Grupo Relatório do Estado do Ambiente · Maria João Ferreira 

Maria João Ferreira é um novo membro da Eionet - Grupo Sta-
te of Environment Report (SOER).  

Sobre a sua participação na reunião do Grupo em Copenha-
ga, destacou o trabalho colaborativo sobre o SOER 2025, que 
irá combinar os pontos fortes dos SOER 2015 e 2020: 
 Reforçar a representação dos países através de um espa-

ço dedicado,  
 Manter uma perspetiva integrada, transformadora e sis-

témica. 

Referiu como muito relevante a partilha das boas experiên-
cias e das dificuldades, e a vontade de querer fazer melhor. 

Últimos briefings da Agência Europeia do Ambiente 
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