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O final de 2010 ficou marcado pela 16.ª Conferência das Partes à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações
Climáticas (COP16), que decorreu em Cancún (México) no início de Dezembro. Após a Cimeira de Copenhaga, em Dezembro
de 2009, cujas conclusões ficaram aquém das expectativas, a Cimeira de Cancún terminou com a criação de um Fundo Verde
Climático para os países em desenvolvimento, expectavelmente na ordem dos 100 mil milhões de dólares (76 mil milhões de
euros) anuais a partir de 2020.
Sem assumirem compromissos específicos, os países participantes determinaram um objectivo de dois graus Celsius como
limite para o aumento da temperatura média global até ao final do século, e concordaram "elevar o nível de ambição" das
reduções de emissões de gases com efeitos de estufa, propondo aos países que ratificaram o Protocolo de Quioto "que até
2020 reduzam as emissões entre 25 e 40% em relação aos níveis de 1990".

Notícias
Relatório PISA 2009
O Relatório de 2009 do Programa
Internacional de Avaliação de Alunos,
relativo aos conhecimentos dos alunos
de 15 anos nas áreas da leitura,
matemática e ciências, coloca pela
primeira vez Portugal "próximo da
média" dos países participantes.
Destaca ainda a "queda dramática" das
taxas de retenção de alunos no 9.º ano
de escolaridade em Portugal que, entre
2004 e 2009, diminuíram de 21,5% para
12,8%.
+ info: http://www.pisa.oecd.org/

Sobre a pobreza, as desigualdades e a
privação material em Portugal
Associando-se às iniciativas “2010 Ano
Europeu do Combate à Pobreza e à
Exclusão Social” e “Dia Mundial da
Estatística”, o Instituto Nacional de
Estatística apresentou a publicação
“Sobre a pobreza, as desigualdades e a
privação material em Portugal” que
inclui os principais resultados
do
Inquérito ao Rendimento e Condições
de Vida, realizado a nível europeu
desde 2004.
A publicação respeita aos dados
recolhidos entre 2004 e 2009 e integra
indicadores de pobreza e desigualdades
monetárias e alguns indicadores de
privação material e de privação
habitacional, assim como um conjunto
de pontos de reflexão e análises
específicas sobre a problemática da
pobreza
e
das
desigualdades,
partilhados por alguns investigadores.
+ info: http://www.ine.pt

Site em destaque

DESTAQUE
“O Ambiente na Europa – situação actual e perspectivas” – SOER 2010
A Agência Europeia do Ambiente (AEA) publicou o seu quarto Relatório sobre “O Ambiente na
Europa – situação actual e perspectivas 2010” – SOER 2010, que apresenta uma avaliação exaustiva
sobre como e porquê o ambiente europeu se está a modificar e o que está a ser feito a esse
respeito.
O SOER 2010 inclui quatro avaliações principais: (1) um conjunto de 13 avaliações temáticas à
escala europeia de temas ambientais essenciais; (2) uma avaliação exploratória das
megatendências globais relevantes para o ambiente na Europa; (3) um conjunto de 38 avaliações
sobre o estado do ambiente em cada um dos países europeus; (4) uma síntese - avaliação
integrada baseada nas avaliações anteriores e em outras actividades da AEA.
O SOER 2010 veio confirmar que a política ambiental na União Europeia e nos países vizinhos, bem
como outras acções em áreas relacionadas, conduziu a uma melhoria substancial do ambiente,
embora os principais desafios permaneçam. Revela também que o conhecimento sobre a relação
entre alterações climáticas, biodiversidade, utilização de recursos e saúde pública aumentou - e
como tudo isto aponta para uma pressão crescente sobre o território, os rios e os mares. Estas
interligações complexas, quer no seio da Europa quer a nível global, aumentam a incerteza e os
.riscos ambientais.
O Relatório conclui ainda que uma abordagem integrada de transformação
da Europa numa economia verde, eficiente em termos de recursos, pode
não apenas resultar num ambiente saudável, como também promover a
prosperidade e a coesão social.
+ info: http://www.eea.europa.eu/soer
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