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Notícias

A Agência Europeia de Ambiente
apresentou em Maio de 2011 o inventário
das emissões de gases com efeito de
estufa (GEE) relativas a 2009. Este
relatório constitui a submissão anual do
inventário de GEE da União Europeia no
âmbito da Convenção Quadro das Nações
Unidas Sobre Alterações Climáticas e do
Protocolo de Quioto. Em 2009 as emissões
de GEE na UE-27 diminuíram 17,4%
relativamente a 1990 e 7,1%, em relação
ao ano anterior. Portugal registou uma
descida de 4,3%, traduzida em menos 3,4
milhões de toneladas de CO2 equivalente.
+ info: http://www.eea.europa.eu
Recenseamento agrícola 2009
O Instituto Nacional de Estatística
disponibilizou no passado mês de Maio os
resultados definitivos do Recenseamento
agrícola 2009, com informação ao nível da
região agrária. A análise dos resultados
compara, sempre que possível, com a
situação existente na operação censitária
anterior (1999).
A realização do Recenseamento agrícola
assume especial importância para o
desenvolvimento do nosso país, uma vez
que os seus resultados auxiliam a
caracterizar a agricultura portuguesa, as
estruturas de produção, a população rural
e os modos de produção agrícola.
+ info: http://www.ine.pt
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho
A 17 de Junho de 2011 foi publicado o
Decreto-Lei n.º 73/2011 que altera o
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro, e estabelece o regime geral
aplicável à prevenção, produção e gestão
de resíduos, transpondo a Directiva
2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de Novembro.
Neste Diploma, que vem clarificar alguns
conceitos chave em matéria de resíduos,
prevê-se a aprovação de programas de
prevenção e estabelecem-se metas de
reutilização, reciclagem e outras formas
de valorização material de resíduos, a
cumprir até 2020.
+ info: http://www.apambiente.pt
Projecto de Plano Nacional de Gestão de
Resíduos (PNGR 2011-2020) – Consulta
Pública
O Projecto de PNGR 2011-2020, bem
como o Relatório Ambiental e o Resumo
Não Técnico da Avaliação Ambiental
Estratégica, encontram-se disponíveis
para Consulta Pública, até 15 de Julho de
2011.
+ info: http://www.apambiente.pt

DESTAQUE
REVISÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL – PORTUGAL 2011
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apresentou, em Abril
passado, o terceiro Exame da OCDE às Políticas de Ambiente de Portugal (Environmental
Performance Review of Portugal).
A Revisão do Desempenho Ambiental de Portugal 2011, que avalia o desempenho do nosso país
desde o anterior Relatório de 2001, destaca os principais resultados alcançados por Portugal e
apresenta 28 recomendações específicas sobre como o desempenho ambiental de Portugal
poderia ser melhorado.
Segundo o estudo, e apesar de enfrentar alguns desafios
relacionados com a actual situação económica, o progresso
ambiental em Portugal tem vindo a melhorar.
A OCDE apresentou recomendações em vários domínios, entre as
quais a promoção do turismo sustentável, a adopção de
instrumentos económicos, na linha do princípio do poluidorpagador, e uma aposta no aumento da eficiência energética.
Recomenda ainda que se prossiga no sentido das políticas
ambientais e económicas se apoiarem mutuamente.
+ info: http://www.oecd.org
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