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No dia 5 de Junho celebrou-se, mais uma vez, o Dia Mundial do Ambiente, comemorado desde 1972. O
tema escolhido este ano pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente foi "Muitas espécies. Um
planeta. Um futuro“, espelhando mais um apelo em prol da conservação da biodiversidade, neste Ano
Internacional da Biodiversidade.
Ainda nesta temática, Junho ficou também marcado pela apresentação na GreenWeek, em Bruxelas, da
publicação “EU 2010 Biodiversity Baseline”, da Agência Europeia do Ambiente, e pela disponibilização do
site BISE - Biodiversity Information System for Europe, duas ferramentas essenciais no combate à perda de
biodiversidade.
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EU 2010 Biodiversity Baseline

> Towards a resource-efficient transport system — TERM 2009, EEA

> Global Biodiversity Outlook 3,
UNEP

Site em destaque

+ info:
http://www.eea.europa.eu/themes/wat
er/status-and-monitoring/state-ofbathing-water-1

http://biodiversity.europa.eu/

15
10
5

2007

0

2006

> Assessing the Environmental
Impacts of Consumption and
Production - Priority Products and
Materials, UNEP

20

2005

> Clearing the Waters: A focus on
Water Quality Solutions, UNEP
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> Quality of bathing water — 2009
bathing season, EEA
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> EEA Signals 2010 - Biodiversity,
climate change and you, EEA
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Em Portugal, os valores de qualidade da
água são superiores nas zonas
balneares costeiras (com mais de 98%) e
idênticos nas zonas balneares de água
doce (cerca de 90%). As zonas balneares
interiores, de água doce, que cumprem
as normas mínimas diminuíram em
relação a 2008 (92,8%), mas
aumentaram consideravelmente em
relação a 2000 (71%).

> Annual European Union greenhouse gas inventory 1990 – 2008 and inventory report 2010, EEA
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O relatório anual sobre a qualidade das
águas
balneares,
divulgado
recentemente pela Agência Europeia do
Ambiente, revela que, das 20 000 zonas
balneares monitorizadas em toda a UE,
96% das zonas balneares costeiras e
90% das estâncias balneares junto dos
rios e dos lagos cumpriram as normas
mínimas em 2009. Quase todas as
estâncias balneares costeiras de Chipre,
França, Grécia e Portugal cumpriram os
valores indicativos mais rigorosos.

> Estatísticas da Pesca 2009, INE
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Qualidade das Águas Balneares

> A Península Ibérica em Números – 2009, INE
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http://www.catalogueoflife.org

+ info: http://www.eea.europa.eu

Publicações recentes:

1998

+ info:

A “EU 2010 Biodiversity Baseline” disponibiliza factos e números sobre o estado e as tendências da
biodiversidade, apoiando assim a UE no desenvolvimento dos objectivos para o pós-2010 e
fornecendo dados concretos para avaliar e acompanhar os progressos na UE na intensificação dos
esforços para travar a perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos até 2020, proceder à
sua recuperação na medida do possível e intensificar a contribuição da UE para evitar a perda de
biodiversidade a nível mundial.

1997

Segundo o coordenador do trabalho,
Frank Bisby, “o programa do Catálogo
da Vida é vital para construir o
conhecimento da biodiversidade do
planeta no futuro”.

O principal motivo apontado para a Europa ter falhado o objectivo de travar a
perda de biodiversidade até 2010 foi a existência de lacunas no conhecimento
disponível sobre o estado da biodiversidade na Europa e pela ausência de metas
facilmente quantificáveis.

1996

O ‘Catálogo da Vida 2010’, reconhecido
pela Convenção para a Diversidade
Biológica, assume-se como a lista mais
completa de sempre e resulta do
esforço de 82 organizações dispersas
por todo o mundo.

No último mês de Junho foi apresentada na Green Week 2010, em Bruxelas, a
publicação da Agência Europeia do Ambiente “EU 2010 Biodiversity Baseline”, que
vai constituir a referência futura para a avaliação do estado da biodiversidade no
período pós-2010.

1995

A
ONU
disponibilizou,
numa
conferência
sobre
biodiversidade
realizada no Quénia, a lista mais
completa de espécies existentes no
mundo, com mais de 1,25 milhões de
espécies de plantas, animais, fungos e
microrganismos.

Taxa de Pobreza em Portugal (% da
população total)

Catálogo da Vida 2010

Depois das transferências sociais
Antes das transferências sociais

Taxa de pobreza total em Portugal,
antes e depois das transferências sociais
Fonte: Eurostat, 2009
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