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Notícias

DESTAQUE

Relatório do Estado do Ambiente 2011

Censos 2011 - Resultados provisórios

A Agência Portuguesa do Ambiente
tornou público, a 17 de Outubro
passado, o Relatório do Estado do
Ambiente 2011 (REA 2011).

O Instituto Nacional de Estatística disponibilizou, a 7 de Dezembro passado, informação censitária
no domínio da população e da habitação, apurada numa fase intermédia do processo de
tratamento e processamento da informação.

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

Relatório de Desenvolvimento Humano
2011
De acordo com o Relatório para o
Desenvolvimento Humano das Nações
Unidas, Portugal ocupa o 41.º lugar
entre os 187 países avaliados,
mantendo-se na mesma posição que
ocupava em 2010.
O nosso país integra o grupo das 47
nações
consideradas
mais
desenvolvidas pela ONU, de acordo
com factores como a esperança de vida,
a escolaridade ou o rendimento
nacional bruto por pessoa. Ao analisar a
evolução dos últimos 30 anos, o
documento evidencia que, nesse
período, a esperança de vida à
nascença em Portugal aumentou 8,2
anos, a escolaridade subiu em média
2,9 anos e o rendimento nacional bruto
por pessoa cresceu 76%.
O relatório de 2011 abrange um novo
recorde de 187 países e territórios,
comparativamente com os 169
abrangidos em 2010.
+ info:
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr20
11

Lista Vermelha Europeia
Uma nova actualização da Lista
Vermelha Europeia revelou, a 22 de
Novembro passado, que 44% de todos
os moluscos de água doce, 37% dos
peixes de água doce, 23% dos anfíbios,
15% dos mamíferos e 13% das aves
estão actualmente ameaçadas.
+ info:
http://ec.europa.eu/environment/nature/co
nservation/species/redlist

A publicação “Censos 2011 – Resultados Provisórios” refere que, nos últimos 10 anos, a população
residente em Portugal cresceu cerca de 2%, fixando-se em 10 561 614 habitantes. As famílias
portuguesas são actualmente de menor dimensão; entre 2001 e 2011 o número de famílias
clássicas aumentou cerca de 10,8%, atingindo os 4 044 100.
Na última década, o país acentuou o padrão de litoralização já evidente na década anterior e
reforçou o movimento de concentração da população junto das grandes áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto. O fenómeno do duplo envelhecimento da população, caracterizado pelo
aumento da população idosa e pela redução da população jovem, agravou-se, tendo-se verificado
igualmente o agravamento do índice de dependência total que passou de 48
para 52.
Relativamente ao nível de instrução atingido pela população, este progrediu
de forma muito expressiva na última década. A população que hoje possui o
ensino superior completo quase duplicou, face a 2001 (aproximadamente
12% da população). Nos restantes níveis de ensino, os resultados provisórios
do Censos 2011 indicam que 13% da população possui o ensino secundário
completo, 16% o 3º ciclo e 13% o 2º ciclo. O 1º ciclo do ensino básico
corresponde ao nível mais elevado e concluído por 25% da população. A
população sem qualquer nível de ensino representa ainda 19%.
+ info: http://www.ine.pt

Publicações recentes:
>
Emissões
de
Poluentes
Atmosféricos por Concelho 2009:
Gases acidificantes e eutrofizantes,
precursores de ozono, partículas,
metais pesados e gases com efeito
de estufa (APA, 2011)
> Relatório Anual dos Serviços de
Águas e Resíduos em Portugal –
2010 (ERSAR, 2011)
> Estatísticas dos Transportes – 2010
(INE, 2011)
> Estudo sobre o Poder de Compra
Concelhio – 2009 (INE, 2011)
> Europe's environment — An
Assessment of Assessments (EEA,
2011)
> Greenhouse gas emissions in
Europe: a retrospective trend
analysis for the period 1990 – 2008
(EEA, 2011)
> Greenhouse gas emission trends
and projections in Europe 2011 Tracking progress towards Kyoto and
2020 targets (EEA, 2011)
> Air quality in Europe – 2011 report
(EEA, 2011)
> Divided We Stand: Why Inequality
Keeps Rising (OECD, 2011)
> World Energy Outlook 2011 (IEA,
2011)
> World Resources Report 20102011: Decision Making in a Changing
Climate (UNDP, UNEP, World Bank,
WRI, 2011)

Indicador do Trimestre
Resíduos de embalagens (t)

O
REA
2011
encontra-se
estruturado
em
oito capítulos e
trinta indicadoreschave e procura
estabelecer uma
evolução global do
estado
do
ambiente ao longo
dos últimos anos.
Inclui ainda um capítulo de destaque
relativo à avaliação das políticas de
ambiente.
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Produção de resíduos de embalagens face às
quantidades recicladas e valorizadas
Fonte: APA, 2011

Site em destaque

http://www.rio20.info/2012
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