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A Comissão Europeia assinalou o ano de 2010 como o Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social. Também este ano
se celebra o Ano Internacional da Biodiversidade, em que as Nações Unidas apelam a uma aliança global em prol da defesa
das espécies, pretendendo alertar políticos e cidadãos para as implicações negativas da contínua perda de biodiversidade.
Em termos políticos, o 1º trimestre de 2010 ficou marcado a nível nacional pela aprovação das Grandes Opções do Plano (GOP)
para o período 2010-2013. Segundo estas, a política de ambiente dos próximos quatro anos ficará marcada, designadamente,
pela revisão da Lei de Bases do Ambiente, pelo reforço de acções de fiscalização e inspecção ou pelo desenvolvimento de
instrumentos de protecção ambiental. Outra das prioridades definidas nas GOP é a conservação da natureza e da
biodiversidade, estando já anunciada para este ano a revisão da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e
Biodiversidade.

Notícias

DESTAQUE

Índice de Desempenho Ambiental

PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo

Foram apresentados, em Janeiro
passado, os resultados de 2010 da
aplicação do Índice de Desempenho
Ambiental (EPI, na sigla inglesa), que
ordena 163 países em questões de
eficácia em termos de gestão ambiental
e dos recursos naturais.

A Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou, em Fevereiro último, um projecto que permitirá
o acesso facilitado a estatísticas sobre os contextos políticos, sociais e culturais de Portugal dos
últimos 50 anos. A PORDATA é um serviço público de informação estatística que congrega dados
que se relacionem entre si, provenientes de cerca de 40 instituições diferentes, que os tratam de
uma forma independente, constituindo, desta forma, uma ferramenta útil no que diz respeito ao
acesso à informação.

De entre os 26 outros países da UE,
apenas nove se classificaram à frente de
Portugal.
+ info: http://epi.yale.edu
Plano Estratégico para os Resíduos
Sólidos Urbanos 2007-2016 – Relatório
de Acompanhamento 2008
O segundo relatório anual de
acompanhamento do Plano Estratégico
para os Resíduos Sólidos Urbanos 20072016 (PERSU II) foi recentemente
apresentado pelo Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR),
enquanto
entidade
responsável pela regulação económica e
da qualidade do serviço de gestão de
resíduos, e pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), enquanto Autoridade
Nacional de Resíduos. Este relatório
está estruturado de forma a permitir o
acompanhamento da evolução do
sector e do cumprimento dos objectivos
estabelecidos no PERSU II, tendo por
base um conjunto de indicadores de
desempenho. Apresenta, ainda, as
principais tendências de evolução
expectáveis, bem como as conclusões e
recomendações
consideradas
relevantes.
+ info: http://www.apambiente.pt

Esta base de dados inclui milhares de estatísticas e indicadores sobre os mais diversos aspectos da
realidade portuguesa. Existem várias formas de pesquisa da informação desejada, designadamente
por palavra-chave, por temas e subtemas ou optar por consultas avançadas. O Portal possibilita
também ao utilizador criar os seus próprios indicadores.
Esta iniciativa decorrerá em três fases: (i) a primeira tem como objectivo
a divulgação de dados úteis a um público principalmente estudantil, a
professores e a investigadores, mas também jornalistas, administração
pública e público em geral; (ii) a segunda fase promoverá a divulgação
de dados de Portugal e sua comparação com países europeus; e (iii) a
última fase disponibilizará dados referentes a municípios e regiões
nacionais.
+ info: http://www.pordata.pt

Publicações recentes:
> Grandes Opções do Plano
2010-2013, MFAP
> Air pollution by ozone across
Europe during summer 2009,
EEA
> UNEP Year Book 2010, UNEP
> Combating poverty and social
exclusion, Eurostat
> National Accounts at a Glance
2009, OECD
> State of the World 2010:
Transforming Cultures,
Worldwatch Institute

Site em destaque
EUNIS biodiversity database
http://eunis.eea.europa.eu

Indicador do Trimestre
Ìndice de Aves Comuns (2004=100)

Portugal classificou-se em 19º lugar,
obtendo os melhores resultados nas
categorias florestas, pesca, poluição do
ar e água para consumo humano; o pior
desempenho registou-se ao nível da
conservação da biodiversidade e
combate às alterações climáticas.
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Nota: Índice calculado para 61 espécies.

Índice de Aves Comuns para Portugal
Fonte: SPEA, 2009
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