Áreas de actividade
A
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AEA tem os seguintes objectivos:
suprir as necessidades de informação da legislação ambiental da UE e a nível internacional;
realizar avaliações do ambiente europeu e apreciar a eficácia das políticas;
melhorar a coordenação e a divulgação de dados e informações ambientais relativos à Europa.

“Uma política sólida e virada
para o futuro exige uma
informação melhor, mais
pormenorizada. Fizemos muitos
progressos neste sentido,
mas só agora começamos a
compreender todo o potencial
da informação ambiental.
A AEA procura conduzir a
tecnologia, em especial a
Internet, para novos rumos
no que respeita à sua
interacção com o ambiente,
através do Sistema Europeu
de Informação Ambiental
Partilhada (SEIS)”.
Directora Executiva da AEA,
Professora Jacqueline McGlade

A Eionet e outros
parceiros da AEA
As informações fornecidas pela AEA
provêm de uma grande variedade
de fontes. Foi criada uma rede de
organismos ambientais nacionais
para trabalhar com a Agência — a
Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente (Eionet)
— que conta com a participação de
mais de 300 instituições de toda a
Europa. A AEA é responsável pelo
desenvolvimento da rede e pela
coordenação das suas actividades.
Para o efeito, mantemos uma
estreita colaboração com os
pontos focais nacionais (PFN) —
que, normalmente, são agências
ambientais nacionais ou ministérios
do ambiente dos países membros.
Os PFN são responsáveis pela
coordenação das actividades da
Eionet a nível nacional.
As principais funções dos pontos
focais nacionais são: desenvolver e
manter a rede nacional, identificar
as fontes de informação nacionais,
recolher e encaminhar os dados

e informações resultantes das
actividades de acompanhamento e
outras, ajudar a AEA a analisar as
informações recolhidas e prestar
assistência na comunicação das
informações da AEA aos utilizadores
finais, nos países membros.
Algumas organizações europeias
e internacionais, como o Serviço
de Estatística (Eurostat) e o
Centro Comum de Investigação
(CCI) da Comissão Europeia, a
Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Económico
(OCDE), o Programa das Nações
Unidas para o Ambiente (UNEP),
a Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e Agricultura
(FAO) e a Organização Mundial de
Saúde (OMS) são outros parceiros
e fontes de informação importantes
para a AEA.
A Agência Europeia do Ambiente
coopera estreitamente com
estas organizações na produção
de informações e avaliações
destinadas aos seus clientes e
grupos-alvo.
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“O objectivo da AEA é fornecer aos decisores políticos e cidadãos europeus acesso a informações
e conhecimentos pertinentes, que constituam uma boa base para as políticas ambientais, ajudem
a responder às suas questões sobre o ambiente na vida quotidiana e garantam a integração das
reflexões e dos ensinamentos ambientais em todos processos decisórios”.
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Missão
A AEA tem por objectivo apoiar o desenvolvimento sustentável e ajudar a
alcançar melhorias significativas e mensuráveis ao nível do ambiente na
Europa, mediante a prestação de informação oportuna, bem orientada,
pertinente e fiável aos decisores políticos e ao público.

Membros

Clientes e grupos-alvo

A AEA é constituída pelos
Estados-Membros da UE, estando
também aberta a países que
não sejam membros da União
Europeia. Conta, presentemente,
com 32 países membros: os
27 Estados‑Membros da UE e
a Islândia, o Liechtenstein, a
Noruega, a Suíça e a Turquia. A
Albânia, a Bósnia-Herzegovina,
a Croácia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia,
o Montenegro e a Sérvia
apresentaram um pedido de
adesão conjunto e já cooperam
com a AEA há vários anos.

As principais partes interessadas
na AEA são a Comissão Europeia,
o Parlamento Europeu, o Conselho
da União Europeia — que trata
principalmente das necessidades
das presidências rotativas da UE —
e os países membros da AEA.

o Comité Económico e Social,
o Comité das Regiões, o Banco
Europeu de Investimento, o
Banco Europeu de Reconstrução
e Desenvolvimento e as agências
da UE. Fora do âmbito da
União Europeia, a comunidade
empresarial, as universidades, as
organizações não governamentais
e outros sectores da sociedade
civil também são grupos-alvo
importantes.

Para além deste núcleo central
de decisores políticos europeus e
nacionais, a AEA trabalha com as
instituições da UE, nomeadamente

A Agência Europeia do
Ambiente procura manter um
diálogo produtivo com os seus
clientes e grupos-alvo, a fim de
identificar correctamente as suas
necessidades de informação e
garantir que eles podem entender
e utilizar as informações fornecidas
pela AEA.
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CHIPRE

UIA

Centro de Informação da
AEA
O Centro de Informação da AEA
fornece respostas individualizadas
aos pedidos de informação vindos
do exterior e está aberto ao
público nos dias úteis.

Sítio Web da AEA
O sítio eea.europa.eu é um dos
serviços públicos de informação
ambiental mais exaustivos que é
possível encontrar na Internet e
também o canal de informação da
AEA que mais movimento regista.
Os textos integrais de todos os
relatórios, bem como resumos
e artigos, são publicados neste
sítio Web de onde podem ser
descarregados a título gratuito.
Os dados e informações em
que os relatórios se baseiam
encontram‑se igualmente
disponíveis. Há uma utilização
crescente de conteúdos multimédia
para facilitar a comunicação e
chegar a um público mais vasto.

Material produzido pela
AEA

Encomendar os produtos
da AEA

A AEA fornece avaliações e
informações sob a forma de
relatórios, breves sessões de
informação e artigos, materiais
impressos e produtos e serviços
em linha. Esse material abrange o
estado do ambiente, as tendências
e pressões actuais, os factores
económicos e sociais, a eficácia
das políticas e a identificação
das tendências, perspectivas e
problemas futuros, utilizando a
elaboração de cenários e outras
técnicas.

É possível encomendar
exemplares impressos das
publicações vendidas pela AEA
em livrarias, junto dos agentes
de venda nacionais do Serviço
de Publicações da UE (http://
publications.europa.eu/others/
agents/index_en.htm) ou na
sua livraria na Internet (http://
bookshop.europa.eu). Para obter
uma perspectiva actualizada das
publicações disponíveis, consulte a
secção “produtos/publicações” do
nosso sítio Web.

Os resumos dos principais
relatórios, bem como vários artigos
e comunicados de imprensa, são
frequentemente traduzidos para
as línguas oficiais dos países
membros da AEA.

Subscreva os fluxos RSS ou o
serviço de notificação da AEA para
receber uma mensagem de correio
electrónico quando forem inseridos
novos relatórios no sítio Web.
Para obter materiais impressos
gratuitos, utilize o formulário de
pedido de informação ao Centro de
Informação da AEA.

Sistema Europeu de Informação Ambiental Partilhada
Em Fevereiro de 2008, a Comissão Europeia propôs a criação do Sistema Europeu de Informação Ambiental
Partilhada (SEIS) — um sistema de informação baseado na Web em que fornecedores públicos de
informação partilham dados e informações ambientais. O SEIS reunirá os fluxos de dados e informações
existentes sobre as políticas e legislações da UE no domínio do ambiente, de modo a que os decisores
políticos e os cidadãos lhes possam aceder facilmente. Um importante desafio será o desenvolvimento do
SEIS como uma plataforma de comunicação nos dois sentidos, que permita aos utilizadores introduzirem e
partilharem informações.
Nos próximos anos, a AEA e a Eionet colaborarão com a Comissão Europeia e outras partes interessadas na
implementação do SEIS. Para o efeito, desenvolveremos os actuais sistemas e ferramentas de comunicação
de informações (Reportnet), as iniciativas relativas à administração em linha, a Infra-estrutura de
Informação Geográfica na Comunidade Europeia (INSPIRE), a Iniciativa Vigilância Global do Ambiente e da
Segurança (GMES) e a Rede Mundial de Sistemas de Observação da Terra (GEOSS).
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“O público em geral, os decisores políticos, a comunidade científica e os políticos contribuem todos para
o trabalho desenvolvido pela Agência. Esta tendência deverá ainda intensificar-se, na medida em que as
alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a qualidade da água e do ar são temas que suscitam um
aceso debate. Reconheço que essa tendência apenas se poderá manter se for promovida por uma AEA
com visão de futuro e que, durante os próximos cinco anos, forneça informações inovadoras, oportunas,
relevantes e sólidas”.
Presidente do Conselho de Administração da AEA, Dr. Karsten Sach

Organização

Administração

A Comunidade Europeia adoptou o regulamento que institui
a Agência Europeia do Ambiente e a sua Rede Europeia de
Informação e de Observação do Ambiente (Eionet) em 1990,
tendo a AEA iniciado plenamente o seu trabalho em 1994.

O Conselho de Administração da AEA
é composto por um representante de
cada um dos países membros, dois
representantes da DG Ambiente e da
DG Investigação da Comissão Europeia
e dois peritos científicos designados
pelo Parlamento Europeu. O Conselho
de Administração aprova os programas
de trabalho da AEA, nomeia o Director
Executivo e designa os membros do Comité
Científico, entre outras funções. O Comité
Científico é o organismo que presta
consultoria ao Conselho de Administração
e ao Director Executivo sobre questões
científicas.

Oriundo dos 32 países membros da organização, o pessoal da
AEA trabalha principalmente na sede de Copenhaga. Entre os
seus membros, figuram peritos nos domínios do ambiente e do
desenvolvimento sustentável, da gestão da informação e da
comunicação. Em conjunto, recolhem, analisam e interpretam as
informações provenientes dos países membros, divulgando‑as
junto das partes interessadas e dos cidadãos abrangidos pela
rede da UE e para além desta.
A fim de apoiar a recolha, a gestão e a análise de dados, a AEA
criou e gere centros temáticos europeus (CTE) que abrangem
as principais áreas ambientais e operacionais do programa de
trabalho da AEA. Os centros temáticos estão distribuídos pelos
países membros da Agência.

O Director Executivo é responsável perante
o Conselho de Administração pela execução
dos programas de trabalho e pela gestão
corrente da AEA.
A AEA organiza as suas actividades em
programas de trabalho anuais, integrados
numa estratégia quinquenal global e num
programa de trabalho plurianual. A actual
estratégia abrange o período de 2009–2013.

Conselho de Administração

Administração da AEA

Presidente
Representantes de 32 países
Dois membros designados pelo Parlamento Europeu
Dois representantes da Comissão Europeia
Observador: Presidente do Comité Científico

Conselho de
Administração
Gabinete

Comité Científico
Um máximo de vinte cientistas designados pelo Conselho de
Administração e que abrangem uma série de áreas temáticas a
nível ambiental.
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Director
Executivo

Comité
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