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DESTAQUE

Fluxos de Dados Prioritários da Eionet

Avaliação final do 6º Programa de Acção em matéria de Ambiente

A Agência Europeia do Ambiente
publicou, em Junho de 2011, o 14º
Relatório de Progresso sobre os Fluxos
de Dados Prioritários da Eionet
(European Environment Information
and Observation Network). Este
Relatório, que apresenta os progressos
alcançados em termos de submissão de
dados e informação previamente
definida, de acordo com critérios
estabelecidos e aceites pelos países da
Eionet , avalia o progresso em relação a
12 fluxos prioritários (em áreas como a
qualidade do ar, alterações climáticas,
qualidade dos rios, entre outras) bem
como a quatro fluxos de dados
adicionais.

A Comissão Europeia apresentou, no final de
Agosto de 2011, a avaliação final do 6.º
Programa Comunitário de Acção em matéria
de Ambiente (PAA) – COM(2011) 531 final.
Este Programa estabeleceu um quadro
estratégico para a definição das políticas de
ambiente na UE para o período 2002-2012.

+ info: http://europa.eu
Convenção de Aahrus
A versão preliminar do 3º Relatório
nacional de implementação da
Convenção de Aahrus esteve em
consulta pública entre os dias 1 e 26
de Setembro de 2011. O documento
pode ser consultado no site da APA em
www.apambiente.pt.

Site em destaque

> Relatório do Estado do
Ambiente 2009 (APA);
> Relatório do Estado do
Ambiente 2009 – 10 Indicadores
(APA);

> A background report for the
SOER 2010 assessment of global
megatrends (EEA);
> OECD Employment Outlook
2011 (OECD);
> Education at a Glance 2011
(OECD);
> UNWTO Tourism Highlights –
2011 Edition (UNWTO).
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> European Union emission
inventory report 1990–2009
under the UNECE Convention on
Long-range Transboundary Air
Pollution (LRTAP) (EEA);
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> O estado das aves comuns em
Portugal 2010: Relatório do
projecto Censo de Aves Comuns
(SPEA);
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> Consumo de energia no sector
doméstico 2010 (INE/DGEG);

Indicador do Trimestre
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> Avaliação do impacto
macroeconómico do Quadro de
Referência Estratégico Nacional
2007-2013 (QREN) – Relatório
final (DPP);

www.oecdbetterlifeindex.org
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Até 2013 serão preparadas metas e
indicadores, mediante um processo
participativo que envolverá políticos,
peritos,
ONG,
empresas
e
consumidores.

Publicações recentes:

2002

O documento apresentado identifica
os
sectores
económicos
que
consomem mais recursos e sugere
ferramentas e indicadores que ajudem
a orientar as acções às escalas
europeia e internacional. Trata-se de
uma agenda para a competitividade e
o crescimento, baseada na utilização
de menos recursos, prevendo
incentivos para os investidores
promoverem a inovação ecológica, a
aposta na rotulagem ecológica e o
maior respeito pelo ambiente.

http://ec.europa.eu/environment/index_pt.htm
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A Comissão Europeia divulgou, a 20 de
Setembro de 2011, um «roteiro»
destinado a tornar a economia da
Europa sustentável, o mais tardar em
2050. O roteiro é mais um passo para a
concretização da Estratégia Europa
2020.

+ info:

Os aspectos mais marcantes no domínio
ambiental nos últimos dez anos foram a
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Roteiro para uma Europa eficiente em
termos de recursos

Embora este seja o último ano do 6.º PAA, a
Comissão prossegue uma política de
ambiente, que constitui agora parte
integrante da Estratégia Europa 2020 para
um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo.
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+ info: http://www.eea.europa.eu

A avaliação agora apresentada mostra que,
na sua maioria, as acções previstas no 6º PAA
foram ou estão em vias de ser concluídas. As
sete estratégias temáticas identificadas – Ar,
Pesticidas, Prevenção e Reciclagem de
Resíduos, Recursos Naturais, Solo, Ambiente
Marinho e Ambiente Urbano – foram
desenvolvidas com vista a reforçar as
políticas. Algumas estratégias implicaram
novas políticas, enquanto que outras
incidiram mais na revisão das medidas
vigentes, a fim de melhorar a coerência e
colmatar lacunas específicas.

Energias Renováveis (% da produção
bruta total de Energia Eléctrica)

No quadro dos 38 países que integram
a Eionet, Portugal obteve em 2010 uma
pontuação de 90%, valor acima da
média dos países envolvidos neste
processo (80%).

ampliação da rede Natura 2000, que cobre já
quase 18% da área terrestre da UE, a
adopção de uma política abrangente para as
substâncias químicas e a acção política
relativa às alterações climáticas. No entanto,
há ainda progressos a fazer no que respeita à
concretização dos objectivos e regras
acordados a nível da UE e na promoção da
protecção da biodiversidade, do solo e da
qualidade da água. A dissociação entre a
utilização de recursos e o crescimento
económico não conduziu a um decréscimo da
utilização geral dos recursos.
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Notícias

Meta 2010
% de FER em relação ao total produzido (real)
% de FER em relação ao total produzido (corrigido)*

* O total de energia eléctrica produzida foi corrigido com o Índice de
Produtibilidade Hidroeléctrica (IPH) para efeitos de comparação com meta
estabelecida na Directiva 2001/77/CE.

Percentagem da produção bruta de energia eléctrica com base em
fontes de energia renováveis, em Portugal continental, e comparação
com a meta da Directiva 2001/77/CE
Fonte: DGEG, 2011
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