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No segundo trimestre de 2008 foram aprovados, a nível nacional, diversos planos estratégicos para Portugal,
designadamente o Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde e o Plano Nacional de Acção para a Eficiência
Energética, referidos nesta edição.
No passado dia 5 de Junho celebrou-se mais um dia mundial do ambiente tendo sido aprovado um pacote de
diplomas legais relevantes na área do ambiente, destacando-se a revisão do regime jurídico da conservação da
natureza e a responsabilidade por danos ambientais.
Foi ainda submetido ao Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas o inventário nacional das emissões
de gases com efeito de estufa referente a 2006, sendo com base nesta informação que se verificará o cumprimento
das metas acordadas no âmbito do Acordo de Partilha de Responsabilidades e do Protocolo de Quioto.

DESTAQUE
Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde 2008-2013

NOTÍCIAS

Foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008, de 4 de Junho,
o Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde 2008-2013 (PNAAS), que estabelece
como desígnio melhorar a eficácia das políticas de prevenção, controlo e redução
de riscos para a saúde com origem em factores ambientais, promovendo a
integração do conhecimento e a inovação.

Portugal Eficiência 2015
Foi aprovado pela
Resolução do
Conselho de Ministros n.º 80/2008,
de 20 de Maio, o Plano Nacional de
Acção para a Eficiência Energética
para o período 2008-2015, que
integra as políticas e medidas de
eficiência energética a desenvolver.
O Plano inclui 12 Programas para a
promoção da eficiência energética,
abrangendo diversos domínios de
actuação, e estabelece como meta a
alcançar até 2015 a implementação
de medidas de melhoria de eficiência
energética equivalentes a 10% do
consumo final de energia.

Este Plano prevê, entre outras medidas, o levantamento, o
desenvolvimento, a sistematização e a integração da
informação, quer ao nível dos factores de risco, quer ao
nível da descrição do estado de saúde dos indivíduos e
grupos populacionais. Esta informação permitará avaliar
eventuais relações causa-efeito entre factores de risco
ambientais e efeitos na saúde.
Destaca-se a definição de um Sistema de Indicadores
Ambiente e Saúde e a criação de mecanismos para a sua
actualização permanente.
+ info: www.apambiente.pt
www.dgs.pt
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> Europe in Figures – Eurostat
yearbook 2008, Eurostat

Previsão do Índice de
Qualidade do Ar
A
Agência
Portuguesa
do
Ambiente apresentou, no final de
Maio, a nova ferramenta de Previsão
do Índice de Qualidade do Ar, que
consiste na disponibilização da
previsão do estado da qualidade do ar
para o dia seguinte nos distritos de
Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Lisboa,
Porto e Setúbal.
+ info: www.prevqualar.org
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Greenhouse Gases, 1990 –
2006, APA
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de Desenvolvimento
Sustentável (ENDS 2015)
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Qualidade das águas balneares costeiras e estuarinas
Fonte: INAG, 2008

