
Assistência técnica ambiental e facilidade de intercâmbio de 
informação (ENV-TAIEF) 

Este projeto é financiado pela União Europeia 

 

ENTREGA RÁPIDA DE CONHECIMENTOS SOBRE A POLÍTICA AMBIENTAL E A PRÁTICA DA UNIÃO 

EUROPEIA

Usando uma abordagem aplicada com sucesso em 

países que fazem fronteira com a UE, a Comissão 

Europeia iniciou uma Assistência Técnica 

Ambiental e Facilidade de Intercâmbio de 

Informações (TAIEF) que será realizada até 

dezembro de 2016. Muito pode ser obtido graças 

às experiências da União Europeia na 

implementação da política ambiental, evitando 

armadilhas e baseando-se em sucessos. 

O QUE A TAIEF PODE OFERECER? 

Todas as perguntas e pedidos 

relativos a serviços da TAIEF devem 

ser dirigidas à NIRAS (ver 

informações de contato abaixo). A 

equipe da NIRAS trabalhará em 

estreita colaboração com os 

contatos dos países parceiros para 

entender as suas necessidades e 

fornecer eficientemente a informação 

adequada. Os países-alvos da TAIEF são 

também centros regionais, com o potencial 

para influenciar a política 

ambiental regional. A TAIEF 

incentivará o intercâmbio das 

experiências e o estabelecimento 

de redes de contatos. Se for 

necessário, o apoio da TAIEF pode 

ser utilizado como um componente 

de maior esforço de treinamento, 

em parceria com as partes nacionais, 

regionais e internacionais interessadas.  

 

 GRUPOS-ALVO 
DA TAIEF  

 

As autoridades públicas nacionais e associações de autoridades públicas a nível 
nacional e sub-nacional, as autoridades policiais e judiciárias e organizações não-
governamentais e privadas, tais como associações profissionais ou comerciais que 
trabalham no interesse de formar políticas e instrumentos ambientais e implementá-
los. As pessoas físicas ou empresas não são elegíveis. 

O QUE A TAIEF 
OFERECE? 

• Workshops, seminários, eventos de treinamento nos países parceiros  
• Assistência especializada de curto prazo oferecida por peritos dos Estados 

Membros da UE, incluindo a da indústria europeia. 
• Visitas de estudo da UE 

REQUISITOS 

• Conforme a demanda  
• Propriedade: o país parceiro deve designar a instituição nacional responsável pela 

coordenação da atividade  
• O país beneficiário é responsável por fornecer o local do evento, assim como 

serviços de tradução.  

 

A finalidade desta facilidade é:  

"Permitir a transmissão eficiente de 

conhecimentos sobre políticas e 

instrumentos ambientais da UE através de 

respostas rápidas à demanda das partes 

interessadas em países emergentes e países 

de renda média na Ásia, América Latina e 

África." 

https://www.google.com/search?hl=pl&biw=1280&bih=721&tbm=isch&q=european+union+logo&revid=1509198927


TÓPICOS ABORDADOS PELA TAIEF 

A TAIEF irá prestar assistência técnica e promover a troca de informações sobre abordagens à política da 
UE sobre a economia verde e a eficiência de recursos, com o foco na legislação ambiental da UE. Os 
tópicos podem incluir, mas não estão limitados a:  

• Eco-inovação  

• Gestão de resíduos  

• Produtos químicos 

• Água  

• A qualidade do ar  

• A proteção civil  

• Prevenção e controle da poluição industrial  

• Contratação pública ecológica  

• Políticas de avaliações ambientais (EIA, SEA)  

• Responsabilidade ambiental  

• Legislação, governação e comércio de produtos 
florestais (madeira), incluindo a regulamentação da EU sobre madeira  

• Políticas relacionadas com a biodiversidade, incluindo a proteção de habitats e de espécies, e o 
comércio das espécies ameaçadas de extinção  

• Políticas de acesso à informação, participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça em 
questões ambientais 

 

   

LINKS: 

Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

Agência Europeia do Ambiente: http://www.eea.europa.eu/ 

Eco-inovação: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/  

Folheto sobre as ligações entre a economia e o ambiente da UE: 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/facts.pdf  

 

CONTATO: 

 

TAIEF - Project Office 
NIRAS IC,  ul. Waliców 11, 00-851 Varsóvia, Polónia 
Telefone: +48 22 583 96 90, fax: +48 22 583 96 97 
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/taief/ 
Email: TAIEF@niras.com, Skype: taief.project 

 

 

PAÍSES ELEGÍVEIS 

América Latina: Brasil, Perú, Chile, Colômbia, 

Bolívia, México, Guatemala  

 

Ásia: China, Índia, Indonésia, Malásia  

Cazaquistão, Tailândia, Vietnã  

 

África: Quênia, Nigéria e África do Sul 
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