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SESSÃO COMEMORATIVA DOS 10 ANOS DA APA 

26 de maio – 14h30 
 

 

A APA - Agência Portuguesa do Ambiente comemora amanhã, 26 de maio, 10 anos de atividade. 

Para tal realiza uma sessão comemorativa, ao início da tarde, que conta com a presença e 

intervenção do Ministro do Ambiente e Ação Climática. 

 

Associam-se à iniciativa, entre outros convidados, Dulce Pássaro, ex-ministra da tutela do 

Ambiente, Pedro Serra, ex-Presidente do INAG e Paulo Lemos, ex-secretário de estado do Ambiente 

para apresentarem alguns dos momentos e aprendizagens nos 10 anos desta nova APA. 
  
A APA tem por missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada 

das políticas de Ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras 

políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o 

mesmo fim. 

 
O decreto-lei n.º 56/2012, para a criação desta nova Agência IP, procedeu à fusão da Agência 

Portuguesa do Ambiente, do Instituto da Água, I. P., das 5 Administrações de Região Hidrográfica, 

I. P., da Comissão para as Alterações Climáticas, da Comissão de Acompanhamento da Gestão de 

Resíduos e da Comissão de Planeamento de Emergência do Ambiente. 
  
A APA pauta a sua atividade com um elevado nível de proteção e de valorização do Ambiente 

e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos, observando, 51 anos passados, a 

herança da Comissão Nacional do Ambiente, 1º organismo público de política pública de Ambiente, 

criada em 1971, bem como dos restantes organismos que antecederam a APA. 
 

Poderá acompanhar em direto a sessão, através do canal de YouTube da APA. 
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Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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