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No nosso país, o Relatório do Estado do Ambiente referente ao ano de 2009 está a ser ultimado no sentido de ser
apresentado à Assembleia da República aquando da discussão do próximo Orçamento do Estado. Este Relatório, de
periodicidade anual, pretende aferir o desempenho das políticas nacionais, não só em matéria de ambiente, mas também
num quadro mais vasto de sustentabilidade.
Ao nível comunitário, a Comissão Europeia publica todos os anos uma análise da política de ambiente da União Europeia,
que informa sobre a evolução verificada e avalia em detalhe as tendências ambientais dos Estados-membros e o
desempenho das suas políticas. Este documento identifica ainda as questões-chave para 2010 e anos subsequentes.

DESTAQUE

Notícias

Avaliação dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio
Decorreu em Nova Iorque, de 20 a 22 de Setembro, uma
Cimeira com vista a avaliar os Objectivos do Milénio,
traduzidos numa carta de oito compromissos a atingir até
2015, adoptada há uma década no âmbito das Nações
Unidas (ONU), nomeadamente alcançar a educação
primária universal, e reduzir a pobreza, a fome, a
mortalidade materna e infantil, o HIV/SIDA, a malária e
outras doenças, a habitação inadequada, a desigualdade
associada ao género e a degradação ambiental.
No final da Cimeira, a ONU anunciou um pacote de 30,05
mil milhões de euros para reduzir a mortalidade infantil e
melhorar a saúde materna, áreas em que se registaram
menores avanços. O objectivo será salvar 16 milhões de
pessoas até 2015 e dar forma à Estratégia Global para a
Saúde das Mulheres e Crianças.
+ info: http://www.undp.org/mdg

Publicações recentes:

Análise da Política de Ambiente
2009

Censo da vida marinha

A Comissão Europeia apresentou no
passado dia 10 de Agosto a 7ª edição da
análise da política de ambiente
referente a 2009 [SEC(2010)975final].

Foi divulgado recentemente um censo
da vida marinha que veio actualizar o
conhecimento
do
estado
da
biodiversidade marinha e onde são
apresentados
os
resultados
preliminares de uma década de
trabalhos a nível global para aprofundar
o conhecimento das espécies nos
oceanos. Este inventário permite
marcar uma estaca zero do que se
conhece nos mares do planeta, a partir
da qual se pode avaliar o impacte das
actividades humanas.

+ info: http://ec.europa.eu

Relatório sobre emissões de
poluentes atmosféricos
A Agência Portuguesa do Ambiente
disponibilizou no seu portal o relatório
sobre
emissões
de
poluentes
atmosféricos, por concelho, no ano
2008, relativo a gases acidificantes e
eutrofizantes, precursores de ozono,
partículas, metais pesados e gases com
efeito de estufa. Este documento visa
transmitir, de forma clara e simples,
informação actualizada sobre as
matérias em questão e disponibilizar
dados de base essenciais às ferramentas
de apoio ao planeamento e gestão da
qualidade do ar.

Em Outubro próximo, o Censo global vai
disponibilizar a sua última estimativa de
todas as espécies marinhas conhecidas
da Ciência.
+ info: http://www.coml.org

Site em destaque

+ info: http://www.apambiente.pt

http://www.eyeonearth.eu
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> Eco-Empresas e Eco-Inovação em Portugal.
Breve Análise Retrospectiva 1995-2008, DPP – MAOT

> Caracterização da situação dos resíduos não urbanos em Portugal em 2009, APA –
MAOT
> Caracterização da situação dos fluxos específicos de resíduos em Portugal em 2009,
APA - MAOT
> Portugal em números 2009, INE
> Estatísticas agrícolas 2009, INE
> Estatísticas do turismo 2009, INE
> Europe in figures - Eurostat yearbook 2010, Eurostat
> The territorial dimension of environmental sustainability – Potential territorial
indicators to support the environmental dimension of territorial cohesion, EEA
> European progress towards sustainable consumption and production – A framework
for indicator-based reporting, EEA
> European Union emission inventory report 1990-2008 under the UNECE Convention
on Long-range Transboundary Air Pollution, EEA
> World Health Statistics 2010, WHO
> Sustainable Development Indicators. Overview of relevant FP-funded research and
identification of further needs, Comissão Europeia
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Consumo de materiais pela economia
(milhões de toneladas)

> Caracterização da situação dos resíduos urbanos em Portugal Continental em 2009,
APA - MAOT
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Fonte: INE, 2009
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