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No primeiro trimestre de 2009 a newsletter Indicare surge com uma apresentação renovada, mas prosseguindo os
mesmos objectivos – informar sobre as principais tendências relativas a indicadores de ambiente e de
desenvolvimento sustentável. Tal como já vem sendo habitual, procura-se, neste âmbito, apresentar as principais
publicações e trabalhos desenvolvidos à escala nacional e internacional, no período em análise, pretendendo ir ao
encontro de diferentes públicos-alvo.
Sendo 2009 o Ano Europeu da Criatividade e Inovação importa utilizar todas as ferramentas disponíveis,
nomeadamente de comunicação e divulgação, para promover a inovação como factor de desenvolvimento
económico, social e cultural, ou seja, como caminho para alcançar a sustentabilidade.

Notícias
UMIC
Inquéritos sobre a Sociedade da
Informação em Portugal 2008
Já em 2009 foi publicada no site da
Agência para a Sociedade do
Conhecimento, a actualização da
compilação de dados sobre a
Sociedade da Informação em
Portugal. Estes dados foram obtidos
em
vários
inquéritos
da
responsabilidade
de
entidades
públicas, a maioria de periodicidade
anual.
O conjunto de dados publicados
permite ter uma perspectiva
bastante completa da situação e do
progresso de Portugal na Sociedade
da Informação.
+ info: http://www.umic.pt

DESTAQUE
A Península Ibérica em Números - 2008
A Península Ibérica em Números – 2008 é a 5ª edição de uma série de
publicações da responsabilidade conjunta dos Institutos Nacionais de
Estatística de Portugal e de Espanha.
Esta publicação visa, por um lado, estabelecer uma comparação
entre a situação de Portugal e Espanha relativamente a um conjunto
de indicadores que cobrem, numa abordagem genérica, os grandes
temas que caracterizam a vida das nossas sociedades e, por outro,
evidenciar a posição que cada um dos países ocupa no contexto da
União Europeia.
São abordados indicadores em áreas temáticas tão diversas como território e
ambiente, condições de vida, tecnologia, mercado de trabalho, educação, transportes,
entre outros.
+ info: http://www.ine.pt

Publicações recentes:
> Economia Portuguesa 2008, GPEARI-MF

ICNB

> Sinais da AEA 2009 – Questões ambientais chave para a Europa, EEA

Comissão Nacional de
Inventariação de Espécies

> Key Figures on Europe – 2009 edition, Eurostat

> UNEP Year Book 2009: New Science and Developments in our Changing Environment,
UNEP
Indicador do Trimestre
> The Little Data Book
2009, World Bank
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http://www.create2009.europa.eu
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> International Survey of
Corporate Responsibility
Reporting 2008, KPMG
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> OECD in Figures 2008,
OECD
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+ info: http://portal.icnb.pt

> Global Environment Outlook 4 (GEO-4): Environment for Development, UN

1995

Esta Comissão visa simplificar o
processo
de
actualização
de
informação acerca de cada uma das
espécies.

> Living conditions in Europe, Eurostat

Produção de RU (106 t)

Com o intuito de actualizar a
situação
dos
vertebrados em
Portugal, o Instituto de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade
(ICNB) vai criar uma Comissão
Nacional de Inventariação de
Espécies, composta por cerca de
180 especialistas.

Capitação diária

Produção e capitação diária de resíduos urbanos em
Portugal continental
Fonte: APA, 2008

