Indicare
APA | N.º 5 | Out-Dez 2008 | Trimestral | Distribuição por e-mail
A existência de mecanismos de recolha, sistematização e partilha de informação é essencial ao desenvolvimento das
políticas de ambiente e desenvolvimento sustentável, constituindo uma ferramenta fundamental de suporte aos
processos de tomada de decisão.
Durante este último ano foram apresentados vários sistemas de informação a diversas escalas. Em Portugal, a
Agência Portuguesa do Ambiente encontra-se a desenvolver o Sistema Nacional de Informação de Ambiente.
Ao nível mundial, o final de 2008 ficou ainda marcado pelo diagnóstico do estado da população e dos recursos; no
nosso país destaca-se a conclusão do Relatório do Estado do Ambiente 2007.

DESTAQUE
NOTÍCIAS
ONU
Estado da População Mundial de
2008

Relatório do Estado do Ambiente 2007
O Relatório do Estado do Ambiente (REA) referente a 2007 foi
apresentado à Assembleia da República, no passado mês de
Outubro, aquando da discussão das Grandes Opções do Plano
para 2009.

Em Novembro foi divulgado o Relatório
sobre o "Estado da População Mundial
de 2008", do Fundo das Nações Unidas
para a População (UNFPA), segundo o
qual metade da população mundial
actual estará a viver em áreas urbanas,
valor que deverá aumentar para cerca
de 60% em 2030. O Relatório conclui
ainda que Portugal irá perder cerca de
700 mil pessoas até 2050.

Este Relatório foi elaborado seguindo uma estrutura análoga à do REA 2003, sendo
constituído por três grandes capítulos – pressões no ambiente, estado do ambiente e
instrumentos de política, gestão e promoção ambiental. Na escolha e tratamento
dos temas pretendeu-se reflectir domínios que apresentassem relevância política,
designadamente os que são explicitados em documentos estratégicos.

Já países como a Espanha,
França, Bélgica, Holanda,
Reino
Unido,
Irlanda,
Áustria, Finlândia e Suécia
verão, pelo contrário, a
sua população crescer nos
próximos 40 anos.

Os REA podem ser consultados na página da Agência Portuguesa do Ambiente na
Internet.

+ info: http://www.unfpa.org/

Organização Mundial de
Saúde
WHOSIS – WHO Statistical
Information System
Já se encontra disponível no site da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
um sistema interactivo de informação
estatística que reúne dados relativos à
saúde dos 193 Estados-membros da
OMS. Compreende mais de 70
indicadores, que podem ser acedidos
de diversas formas: busca rápida,
principais categorias ou critérios
definidos pelo utilizador. Os dados
podem ser filtrados, obtidos como
tabela ou gráfico, ou descarregados.
+ info:
http://www.who.int/whosis/en/

Numa óptica de sustentabilidade foi incluído um capítulo de enquadramento socioeconómico, fazendo uma comparação da evolução de alguns indicadores económicos
e sociais nos últimos 10 anos, em Portugal e na média da União Europeia.

+ info: http://www.apambiente.pt
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Countries' SoER - State of the Environment
Reporting Information System (SERIS)

http://www.eionet.europa.eu/seris

