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O Portal de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (Portal IDS), de apoio à monitorização
dos principais planos, programas e estratégias em matéria de ambiente, constitui um espaço
interactivo de avaliação da sustentabilidade assente num conjunto alargado de IDS, incluindo uma
análise sumária dos mesmos, complementada com gráficos, mapas, imagens e outra informação
de relevo, o acesso aos dados de base (quantitativos e qualitativos), e a disponibilização de notícias
e documentos de interesse no domínio da sustentabilidade.
O Visualizador de Informação Geográfica (GeoVisualizador) consiste numa aplicação web-based,
que permite a visualização e pesquisa de informação geográfica em matéria de ambiente, assim
como a partilha de informação georreferenciada, com elevada qualidade espacial e temporal em
formato standard, passível de ser integrada em diversas plataformas.
Assente no acesso, na partilha e na interoperabilidade, o
SNIAmb constitui um projecto estruturante a nível nacional,
da iniciativa do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do
Território/Agência Portuguesa do Ambiente, e um referencial
no apoio ao desenvolvimento e avaliação das políticas de
ambiente.

De acordo com este relatório, Portugal
é o segundo país que melhor integra os
imigrantes, logo a seguir à Suécia.
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+ info: http://www.mipex.eu/

+ info: http://sniamb.apambiente.pt/
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Para
esta
classificação
foi
particularmente relevante o 1.º lugar
atribuído a Portugal no ranking de
aquisição de nacionalidade e também o
1.º lugar atribuído nas políticas de
reagrupamento familiar. Em todos os
parâmetros de análise considerados,
Portugal obteve uma avaliação positiva
e posições de grande destaque no
ranking: 2.º na integração dos
imigrantes no mercado de trabalho, 4.º
no acesso dos imigrantes à educação,
4.º no acesso a autorizações de
residência permanentes, 5.º nas
políticas antidiscriminação e 7.º na
participação política dos imigrantes.

1997

Foram divulgados os resultados da
terceira edição do Índex de Políticas de
Integração de Migrantes (MIPEX III), um
dos
mais
importantes
estudos
comparativos
internacionais
de
avaliação das políticas de integração de
imigrantes.

O Portal de Metadados Geográficos e Documentais (Portal de Metadados) da informação de
referência de ambiente permite pesquisar metadados, visualizar, explorar e fazer download de
dados geográficos, e ainda o acesso a recursos documentais como relatórios e outro tipo de
publicações, em formatos diversos.

1996

Índex de Políticas de Integração de
Migrantes

Numa primeira fase, integram o SNIAmb três ferramentas fundamentais, a saber: um Portal de
Metadados, um Portal de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável e um GeoVisualizador,
disponíveis a decisores, técnicos, grupos de interesse e público em geral.

1995

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

O Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) foi apresentado em sessão pública no
passado dia 28 de Fevereiro na Agência Portuguesa do Ambiente. O SNIAmb visa optimizar e
racionalizar os procedimentos de recolha, avaliação e comunicação de informação de ambiente
fiável e pertinente, suporte aos processos de tomada de decisão e à elaboração e implementação
de políticas e estratégias em matéria de ambiente e sua integração nas políticas sectoriais.

1994

De acordo com os dados provisórios do
Inventário Nacional de Emissões de
Gases com Efeito de Estufa (GEE) para
2009, Portugal emitiu um total de 75
328 kton CO2e (excluindo as emissões
associadas à alteração do uso do solo),
valor abaixo da quantidade atribuída
anual de 76 388 kton CO2e) e
significativamente inferior às emissões
verificadas em 2008 (86 195 kton CO2e).
Desta forma, em 2009 Portugal terá
ficado pela primeira vez abaixo (-0,4%)
da quantidade atribuída anualmente
em termos da meta do Protocolo de
Quioto. Mantém-se e acentua-se assim
a tendência decrescente verificada
desde 2005.

Sistema Nacional de Informação de Ambiente – SNIAmb
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Inventário Nacional de Emissões de
Gases com Efeito de Estufa para 2009

DESTAQUE

Água controlada e de boa qualidade (%)

Notícias

Evolução da percentagem de água controlada e
de boa qualidade
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