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DESTAQUE

Notícias

Cimeira da Terra 2012
De 20 a 22 de junho de 2012 decorrerá, no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre desenvolvimento sustentável, também
conhecida por “Rio+20”.
Quarenta anos depois de Estocolmo, vinte depois do Rio de Janeiro e dez após
Joanesburgo, o principal objetivo desta 4ª Cimeira consiste em garantir um renovado
compromisso político com o desenvolvimento sustentável, avaliando o progresso
verificado até ao momento e identificando as lacunas existentes na implementação dos
compromissos e conclusões das cimeiras anteriores.
A Conferência irá ainda abordar os novos desafios emergentes e
focar-se-á em dois grandes temas:
1.

Economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável e erradicação da pobreza;

2.

Quadro institucional
sustentável.

para

o

desenvolvimento

Encontra-se em discussão documento relativo aos resultados que se pretendem atingir,
intitulado “The Future we want”/”O Futuro que Desejamos”.
Portugal participará nesta Conferência como País e como Estado-membro da União
Europeia, atualmente sob presidência dinamarquesa.
+ info: http://www.uncsd2012.org/rio20

Publicações recentes:

Foi alcançado, a nível mundial, um dos
primeiros
Objetivos
de
Desenvolvimento do Milénio (ODM) de
reduzir para metade a proporção de
pessoas sem acesso a água potável
segura, antecipando-se assim o
cumprimentos da meta fixada para
2015.
O relatório Progress on Drinking Water
and Sanitation 2012, publicado pelo
Programa de Monitorização Conjunta
da OMS/UNICEF para o Abastecimento
de Água e o Saneamento, concluiu que,
no final de 2010, 89% da população
mundial, ou seja 6100 milhões de
pessoas, tinha acesso a fontes
melhoradas de água potável. Trata-se
de 1% mais que os 88% da meta do
ODM. O relatório estima que, até 2015,
92% da população global terá acesso a
água potável.
+ info: http://www.unicef.pt
Catástrofes naturais 2011
De acordo com uma estimativa
apresentada no início de março deste
ano pelo Secretariado das Nações
Unidas, as catástrofes ocorridas em
2011 custaram à economia mundial 288
mil milhões de euros. Este valor agora
estimado supera em 75% o anterior
recorde, estabelecido em 2005, ano do
furacão "Katrina“, em Nova Orleães,
nos Estados Unidos.

Site em destaque

http://www.sustainableenergyforall.org/
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Só o sismo de 11 de março no Japão,
seguido de tsunami e da crise nuclear
na central de Fukushima, custou cerca
de 159 mil milhões de euros. O sismo na
Nova Zelândia e as inundações na
Tailândia terão custado cerca de 30 mil
milhões de euros.
A ONU estima que 55% da população
mundial reside em zonas de risco.
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+ info: http://www.unisdr.org
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Organizações registadas no Sistema Comunitário de
Ecogestão e Auditoria (EMAS, na sigla inglesa)
Fonte: APA, 2012
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Número de organizações
registadas
(valor cumulativo)

> Estatísticas demográficas 2010,
INE
> Desenvolvimento de um Índice
de Qualidade para a Fauna
Piscícola, INAG, I.P. e AFN
> Air pollution by ozone across
Europe during summer 2011,
EEA
> Active ageing and solidarity
between generations, Eurostat
> Basic figures on the EU - Spring
2012, Eurostat
> OECD Factbook 2011-2012 –
Economic, Environmental and
Social Statistics, OECD
> Resilient People, Resilient
Planet:
A
Future
Worth
Choosing, UN
> Global Education Digest 2011,
UNESCO
> Situação Mundial da Infância
2012, UNICEF
> State of the World 2012:
Moving Toward Sustainable
Prosperity, Worldwatch Institute
> Vital Signs 2012, Worldwatch
Institute

Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio – Acesso a água potável

O Sistema Nacional de
Informação
de
Ambiente (SNIAmb)
foi distinguido com o
Prémio “Projeto SIG
2011” no 10º Encontro
de Utilizadores ESRI
Portugal.
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