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A avaliação periódica das políticas de ambiente, apontando os pontos fortes e fracos e as oportunidades e
desafios, é essencial ao delinear das acções futuras neste domínio. Anualmente a Comissão Europeia publica uma
análise relativa ao ano precedente; a ‘Análise da Política de Ambiente 2008’ reconhece a necessidade de esforços
acrescidos, principalmente no que diz respeito à melhoria da aplicação da legislação da União Europeia e à
comunicação das medidas ambientais.
Em Portugal é no terceiro trimestre de cada ano que se ultima a preparação do Relatório do Estado do Ambiente
referente ao ano anterior. Este documento visa, entre outros aspectos, aferir o desempenho das políticas nacionais
em matéria de ambiente.

Comissão Europeia
Análise da Política de Ambiente
2008
A Comissão Europeia publicou no
passado dia 24 de Junho a análise
da política de ambiente relativa a
2008 [COM(2009)304].
Este documento evidencia que a
União Europeia enfrenta cada vez
mais
desafios,
relacionados
principalmente com o aumento das
pressões ambientais e com a crise
económica.
Reforça ainda o facto de que o
ambiente está a tornar-se, cada vez
mais,
uma
questão
política
fundamental no quadro das relações
internacionais.
+ info: http://ec.europa.eu

MAOTDR
Estratégia Nacional de Adaptação
às Alterações Climáticas
À semelhança de outros países
europeus, e dada a premência de
definir orientações para enfrentar
as ameaças ambientais, sociais e
económicas
decorrentes
das
alterações
climáticas,
Portugal
elaborou uma Estratégia Nacional
de
Adaptação
às
Alterações
Climáticas (ENAAC, 2009).
Esta Estratégia, que esteve em
consulta pública até ao dia 4 de
Setembro,
define
as
linhas
orientadoras
para
reduzir
a
vulnerabilidade e aumentar a
capacidade de resposta do País
neste contexto.
+ info: http://www.maotdr.gov.pt

DESTAQUE
Indicadores Ambientais e estatísticas dos Estados-membros da UE
Com o objectivo de disponibilizar uma ferramenta que tornasse a área dos indicadores
ambientais mais transparente e acessível para todos os cidadãos europeus, o
Comissário Europeu responsável pelo Ambiente, Stavros Dimas, criou uma nova secção
no seu site pessoal onde é possível aceder aos indicadores de todo o espaço
comunitário.
Com este novo serviço é possível obter informação detalhada
sobre políticas e comparar o comportamento dos vários
Estados-membros em temas diversos que constituem a
actualidade, como sejam a emissão de gases com efeito de
estufa, a qualidade do ar, ou a produção de resíduos, entre
outros.
+ info:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/statistics/index_en.htm
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Verificadores EMAS

Organizações registadas no Sistema Comunitário de
Ecogestão e Auditoria (EMAS) e verificadores ambientais
acreditados pelo Regulamento EMAS, em Portugal
Fonte: APA, 2009; IPAC, 2009

