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Ao nível internacional, neste terceiro trimestre de 2008, foram elaborados alguns trabalhos de interesse no âmbito
de indicadores de ambiente e desenvolvimento sustentável, por entidades de referência, designadamente pelo
Banco Mundial, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e pela Comissão
Europeia, que importa destacar nesta publicação.
É de salientar que este trimestre é, em cada ano, o período em que se ultima a elaboração do Relatório do Estado
do Ambiente, submetido à Assembleia da República, por ocasião da discussão das Grandes Opções do Plano.

DESTAQUE
NOTÍCIAS
OCDE
OCDE Factbook 2008
A última publicação do ”OECD
Factbook
2008:
Economic,
Environmental and Social Statistics“
introduz, como inovação em relação às
edições de anos anteriores, a
disponibilização de uma ferramenta
que permite ao utilizador estabelecer
interacções entre indicadores.
Para o efeito, o utilizador pode
seleccionar quaisquer dois indicadores
para os eixos de um gráfico, podendo
ainda relacionar com um terceiro
indicador e verificar a sua variação ao
longo do tempo. O desempenho de
diversos países pode, desta forma, ser
confrontado.
+ info: www.oecd.org

Comissão Europeia
2007: Environment Policy Review
A Comissão Europeia publicou no
passado dia 2 de Julho a análise da
política de ambiente de 2007
[COM(2008)409].
Este documento evidencia que o ano de
2007 marcou um ponto de viragem na
política de ambiente da União Europeia
e que os principais compromissos
assumidos no âmbito do 6º Programa de
Acção em Matéria de Ambiente foram
cumpridos.
Foram
também
identificados
os
principais desafios para o futuro,
nomeadamente: produção e consumo
sustentáveis, adaptação às alterações
climáticas
e
a
protecção
da
biodiversidade.

Earth Overshoot Day 2008
Sempre que a Pegada Ecológica da Humanidade excede a Biocapacidade da Terra,
isto é, a capacidade do Planeta se regenerar, verifica-se um défice ecológico
(“overshoot”), o que tem vindo a acontecer cada vez mais cedo em cada ano.
De acordo com a Global Footprint Network, o dia 23 de Setembro deste ano ficou
marcado como a data em que a Humanidade utilizou todos os recursos que a
natureza irá gerar este ano.
Os recursos estão a ser utilizados a uma taxa cada vez mais rápida, tendo o Earth
Overshoot Day sido a 6 de Outubro, em 2007, e a 21 de Novembro, em 1995.
O Earth Overshoot Day é calculado através da seguinte fórmula:
[Biocapacidade da Terra/Pegada Ecológica Mundial] x 365 dias
+ info: http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=overshoot

Publicações recentes:
> OECD Factbook 2008:
Economic, Environmental and
Social Statistics, OECD;
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> Annual European
Community LRTAP Convention
emission inventory report
1990-2006, EEA;
> State of the World 2008:
Beyond the Book, Worldwatch
Institute;
> Agricultural Statistics –
Main Results – 2006/2007,
Eurostat;
> Relatório Nacional de
Implementação da Directiva
Habitats (2001-2006), ICNB.

Incêndios florestais e área ardida
Fonte: DGRF, 2008

SITE EM DESTAQUE:
http://geo.worldbank.org

+ info:http://ec.europa.eu
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