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Missão e objetivos
A Agência Europeia do Ambiente (AEA) tem por objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável e ajudar
a alcançar melhorias significativas e mensuráveis do ambiente na Europa, mediante a prestação de
informação oportuna, bem orientada, pertinente e fiável, aos decisores políticos e ao público.
Visamos, como principais objetivos, ser a principal fonte de conhecimento ambiental a nível europeu,
desempenhar um papel de liderança no apoio à transição de longo prazo para uma sociedade sustentável
e ser uma organização líder na partilha de conhecimento e no desenvolvimento de capacidades no domínio
do ambiente.

Membros

apresentaram um pedido de adesão
conjunto e já cooperam com a AEA
há vários anos. A AEA coopera
igualmente com o Kosovo*, ao passo
que a Gronelândia possui estatuto de
observador em diversos processos.

A AEA é constituída pelos Estadosmembros da União Europeia (UE),
estando também aberta a países
que não sejam membros mas
que partilhem dos interesses da
mesma, dos seus Estados-Membros,
relativamente aos objetivos da
Agência. Conta, presentemente, com
33 membros: os 28 Estados-Membros
da UE, a Islândia, o Listenstaine,
a Noruega, a Suíça e a Turquia.
A Albânia, a Bósnia e Herzegovina,
a antiga República jugoslava da
Macedónia, o Montenegro e a Sérvia

Clientes e grupos-alvo
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.
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* Esta designação não prejudica as posições relativas ao
estatuto e está conforme com a Resolução 1244/99 do
Conselho de Segurança das Nações Unidas e com o parecer
do Tribunal Internacional de Justiça sobre a declaração
de independência do Kosovo.
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A AEA considera ainda o público em
geral um importante grupo-alvo. Esta
ação está em consonância com a
legislação comunitária em matéria de
acesso à informação ambiental e com
os esforços da Agência destinados a
apoiar a implementação de políticas
e promover uma compreensão mais
alargada das questões relacionadas com
as alterações climáticas e ambientais.
As políticas têm por base um debate
alargado no seio da sociedade, sendo
que a aceitação das políticas ambientais
assenta num amplo consenso público.
Assim, a AEA procura estabelecer um
diálogo bidirecional com os seus clientes
e grupos-alvo, a fim de identificar
corretamente as suas necessidades
em matéria de informação e garantir
uma boa compreensão e utilização da
informação fornecida pela AEA.
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Para além deste núcleo central
de decisores políticos europeus
e nacionais, a AEA trabalha com
outras instituições da UE. Trabalha,
também, com grupos de interesse mais
amplos na esfera política, tais como
organizações não-governamentais
(ONG), comunidades científicas e
académicas, organizações empresariais,
consultoras e grupos de reflexão.
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Produtos
A AEA disponibiliza avaliações e informação sob a forma de
relatórios, breves dossiers de informação e artigos, materiais
impressos e produtos e serviços online. Esse material
abrange o estado do ambiente, as tendências e pressões
atuais, os fatores económicos e sociais, a eficácia das políticas
e a identificação das tendências, perspetivas e problemas
futuros, utilizando a elaboração de cenários e outras técnicas.

Online
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. A AEA empenha‑se
na transição do suporte em papel
para o suporte digital, a fim de se
adaptar às preferências de um número
crescente de utilizadores, melhorar a
oportunidade e a eficiência de custos,
bem como diminuir a sua pegada
ambiental.
Os textos integrais de todos os
relatórios, resumos e artigos estão
disponíveis no sítio Web, o mesmo
acontecendo com os gráficos interativos
e as aplicações com base em mapas,
bem como com o conjunto de dados
e informação em que os relatórios
se baseiam. A Agência recorre com
frequência aos media sociais e aos
conteúdos multimédia para facilitar
a comunicação e chegar a um público
mais vasto.

Alguns dos relatórios destinados a um público mais amplo, 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.

No Fórum online da AEA, respondemos
de forma individualizada aos pedidos
de informação externos. O público pode
também apresentar os seus pedidos de
informação por telefone ou através de
visita presencial.

Atividade em rede
Os esforços envidados pelo seu pessoal
para comunicar de forma direta os
factos e conclusões revestem‑se
de especial importância para o
cumprimento dos objetivos da AEA:
trabalhar de forma permanente com a
Eionet e outros stakeholders, dialogar
com os contactos, participar em
reuniões de especialistas, intervir em
seminários e conferências, etc. Apesar
da produção de material impresso e
do crescimento contínuo do volume
de comunicação através da Internet,
nada substitui ainda as vantagens
de um intercâmbio face‑a‑face
entre fornecedores e utilizadores de
informação.

Encomendar os produtos
da AEA
Pode subscrever o nosso serviço de
assinaturas, a fim de receber com
regularidade o nosso boletim informativo,
informação sobre novas publicações, bem
como cópias impressas ou eletrónicas de
relatórios e outro material gratuito.
Pode também seguir-nos no Facebook
e no Twitter, ou subscrever feeds RSS.
Podem ser encomendados exemplares
impressos das publicações da AEA, na
sua maioria gratuitos, na livraria online
do Gabinete de Publicações da UE
(http://bookshop.europa.eu). No quadro
da transição da impressão em papel para
a publicação na Web, algumas categorias
de produtos apenas estão disponíveis
em formato eletrónico. Pode consultar,
no nosso sítio Web, a lista atualizada das
publicações disponíveis.

Organização
A Comunidade Europeia adotou
um regulamento que constituiu 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.
Oriundo de 33 países membros da
organização, o pessoal da AEA trabalha
principalmente na sua sede, em

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 a
informação proveniente dos países
membros, divulgando as junto das
partes interessadas e dos cidadãos
abrangidos pela rede da UE e para
além desta.
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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 Agência.
Os Centros Temáticos são redes que
compreendem cerca de noventa
instituições especializadas, distribuídas
pela totalidade dos países membros
da AEA.

A AEA pretende contribuir para a ambição da Europa de fazer a transição para uma sociedade de
baixo cabbono, assente em ecossistemas resilientes e na eficiência da utilização dos recursos até 2050.
Os problemas ambientais de longa data estão interligados e na sua base encontram-se os sistemas
socioeconómicos que nos fornecem os requisitos de uma sociedade moderna, como alimentos, energia
e transportes. Serão necessárias mudanças cruciais nesses sistemas de base da sociedade se quisermos
enveredar por uma trajetória credível na direção das metas para 2050.
Dr. Hans Bruyninckx
Diretor Executivo

Governança
O Conselho de Administração da AEA é composto por um
representante de cada um dos 33 países membros, dois
representantes da DG Ambiente e da DG Investigação da
Comissão Europeia e dois peritos científicos independentes
designados pelo Parlamento Europeu. O Conselho de
Administração aprova os programas de trabalho da AEA,
nomeia o Diretor Executivo e designa os membros do Comité
Científico, entre outras funções.
O Comité Científico da AEA é composto no máximo por
20 cientistas que abrangem uma série de áreas temáticas
a nível ambiental. Trata-se do organismo que presta
consultoria ao Conselho de Administração e ao Diretor
Executivo sobre questões científicas. O Presidente do
Comité Científico tem papel de observador no Conselho de
Administração.
O Diretor 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 atividades em programas de trabalho
anuais, integrados numa estratégia quinquenal global e num
programa de trabalho plurianual. O atual Programa de
Trabalho Plurianual abrange o período de 2014–2018 e está
estruturado em torno de quatro áreas principais:
• Informar a implementação das políticas, o que implica
dar feedback e contributos para os quadros políticos,
objetivos e metas da UE, através da comunicação
contínua de informação sobre os progressos realizados
em áreas ambientais fundamentais;
• Avaliar os desafios sistémicos, fornecendo avaliações
com uma perspetiva macro, transsetorial e de longo
prazo, que suportem a visão de longo prazo do
7.º Programa de Ação Ambiental da UE;
• Co-criar, partilhar e utilizar conhecimento, ou seja,
construir e manter as redes de pessoas e os sistemas de
informação que constituem a espinha dorsal e a condição
sine qua non da comunicação da AEA;
• Gerir a AEA, sendo que o objetivo é cumprir todas as
regras e regulamentos aplicáveis à Agência, continuando
simultaneamente a melhorar a eficiência e eficácia da
organização.

Conselho de
Administração
Bureau

Diretor
Executivo
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Comité
Cientíﬁco

Tal como consta do Programa de Trabalho Plurianual adotado pelo Conselho de Administração,
a ambição da AEA é manter o seu papel de líder na disponibilização de informação essencial,
necessária para a melhoria das políticas ambientais. A AEA pretende ainda participar na criação de
novos conceitos e conhecimentos, que serão necessários para entender e apoiar as transições mais
profundas rumo à sustentabilidade de longo prazo das nossas sociedades.
Elisabeth Freytag-Rigler
Presidente – Conselho de Administração da AEA

A Eionet e outros parceiros
da AEA
A informação fornecida pela AEA
provém de uma grande variedade
de fontes. Foi criada uma rede de
organismos ambientais nacionais para
trabalhar com a Agência – a 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 atividades.
Para o efeito, mantemos uma
estreita colaboração com os Pontos
Focais Nacionais (como na figura
abaixo) – que, normalmente, são
agências ambientais nacionais ou
ministérios do ambiente dos países
membros, e quesão responsáveis pela
coordenação das atividades 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
atividades de acompanhamento
e outras; ajudar a AEA a analisar
a informação recolhida e prestar
assistência na comunicação da
informação da AEA aos utilizadores
finais, nos países membros.

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 AEA coopera estreitamente com
estas organizações na produção de
informação e avaliações destinadas
aos seus clientes e grupos-alvo.
A AEA participa e atua ainda como
secretariado da rede informal de
Agências de Proteção do Ambiente na
Europa.

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),

Rede Europeia de Informação e Observação do Ambiente (Eionet)
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A AEA funciona num sistema de governação complexo, com vários níveis e no qual intervém uma
variedade de atores, comunitários, nacionais e mundiais. Nesse sistema estão também inseridos institutos
de investigação, empresas e ONG. O papel específico da AEA é apoiar a formulação de políticas a nível da
UE e reforçar a capacidade dos países membros, recorrendo à Eionet como seu parceiro exclusivo para
gerar fluxos bidirecionais de dados e informações ambientais com garantia de qualidade.

Programa de Trabalho Plurianual 2014–2018 da AEA
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