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A 1 de Agosto
esgotámos os recursos naturais
da Terra para 2018. A 16 de Junho
esgotámos os recursos naturais de
Portugal.

Desafios Ambientais para 2019
A 1 de Agosto esgotámos os recursos naturais da Terra para 2018. A 16 de Junho esgotámos os recursos
naturais de Portugal. Estes dois momentos ilustram aquela que deve ser a preocupação crescente da
humanidade: o consumo mais consciente e a proteção da natureza, da qual dependemos para viver.
O Relatório do Planeta Vivo 2018 prova inequivocamente o estado de declínio do planeta, destacando a
necessidade de parar a perda da biodiversidade e da natureza com urgência, se quisermos ter alguma
esperança de garantir um futuro sustentável para a vida selvagem, os ecossistemas e as pessoas. Em
2019, a ANP|WWF dá início à conversa que queremos ter com indivíduos, empresas e governos sobre a
necessidade urgente de um Novo Acordo Pela Natureza e as Pessoas.

#NewDealForNature #NovoAcordoPelaNatureza
Como foi 2018?

NEGATIVO
Incêndio de Monchique

Diminuição da área ardida da ordem dos 90% (38.223ha
a 15 de Setembro de 2018 /442.418ha a 15 de outubro
1
de 2017 ), segundo dados preliminares. Ainda assim,
continuou a verificar-se um elevado número de
ocorrências - 9725 até 15 de Setembro de 2018.

Poluição no Tejo

Pressões humanas, sucessivas descargas
poluentes e a sobre exploração do rio em
Portugal e Espanha.

Cavalos-marinhos da Ria Formosa

A população de cavalos-marinhos da Ria Formosa,
que albergou a maior comunidade do mundo,
está neste momento em risco de extinção, devido
ao tráfico para países asiáticos.

Planos Regionais de Ordenamento Florestal

Consulta pública em 2018, mas a informação de base
usada era deficiente, as populações foram pouco ouvidas
e o processo não parece continuar a dar resposta aos
maiores problemas da floresta nacional.
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http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/rel/2018/6-RIR-1jan-15set2018.pdf

POSITIVO
Renúncia à exploração de Petróleo na Costa
Vicentina e Litoral Alentejano
A GALP e a ENI optaram pela renúncia
voluntária da concessão.

Diminuição da área rural ardida

Diminuição da área ardida da ordem dos 90%. Ainda
assim, continuou a verificar-se um elevado número
de ocorrências.

Rejeição da Avaliação de Impacto Ambiental do
Aeroporto do Montĳo

A comissão de avaliação afirmou que faltava
qualidade ao estudo de impacto ambiental e que
este apresentava lacunas, não estando sequer em
condições de passar a consulta pública. Sem este
estudo, o projeto não deve avançar. Para continuar a
acompanhar em 2019.

Estratégia Europeia para os Plásticos

O Parlamento Europeu adotou uma estratégia para que todas as
embalagens plásticas no mercado da União Europeia sejam
recicláveis até 2030, o consumo de plásticos de uso único seja
reduzido e o uso de micro-plásticos seja restrito.

PRINCIPAIS TEMAS DA AGENDA AMBIENTAL DE 2019
Eleições para o Parlamento Europeu

O Ambiente tem estado na agenda política e os compromissos
assumidos na COP de Paris obriga a que os governos europeus e
nacionais os cumpram. É dever dos cidadãos exigirem que os
partidos apresentem uma resposta ao problema das alterações
climáticas e da degradação ambiental nos seus programas
políticos.

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

O Acordo de Paris implica que Portugal reafirme o seu compromisso de ser neutro em emissões de Gases com Efeito de Estufa
até ao final da primeira metade do século, estando neste
momento em consulta pública (até fevereiro) o Roteiro para a
Neutralidade Carbónica preparado pelo Ministério do Ambiente
e da Transição Energética e pela Agência Portuguesa do
Ambiente.

Diretiva Quadro da Água:

Uma das legislações mais inovadoras e ambiciosas da União
Europeia foi pobremente implementada e, agora, pretende-se
reduzir o seu alcance o que poderá trazer consequências
desastrosas para valiosos ecossistemas. A consulta pública
está a decorrer ate março.

Financiamento da Natureza

Os diversos quadros europeus de financiamento para o
período 2021-2027 vão continuar em discussão, em particular
a Política Agrícola Comum.

Dietas Sustentáveis e Saudáveis

A Estratégia Nacional para a Educação Ambiental e a Estratégia
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas focam-se no
consumo alimentar mais consciente, mais responsável e
sustentável.

Barragem de Fridão

Ao abrigo do Programa Nacional de Barragens de Elevado
Potencial Hidroelétrico, está previso que em abril de 2019 se
tome a decisão final relativamente à decisão de suspensão da
construção da barragem.

Restauro Sustentável de Paisagens

Na ressaca dos grandes incêndios florestais de 2017 e 2018, as
decisões sobre que paisagem queremos ter é fundamental para
garantirmos uma meio rural mais adaptado às alterações
climáticas e que seja mais gerador de riqueza para fixar a
população no interior do país.

Caça à Rola

A população de rola-brava decresceu na Europa 73% nos
últimos 20 anos. A suspensão da sua caça como medida de
proteção de uma espécie com o estatuto de Vulnerável é
necessária mas que vai gerar novamente polémica.

Aeroporto do Montĳo

A assinatura do Acordo para a Construção do Novo Aeroporto
de Lisboa entre o Governo e a ANA, ainda antes de esta opção
ser devidamente avaliada do ponto de vista ambiental, é uma
opção errada do Governo.

Resíduos
Plásticos

A diminuição da taxa de reciclagem e aumento dos resíduos
urbanos, muito por causa do aumento do turismo, tem levado
a um afastamento das metas do PERSU, o que obriga a uma
total reestruturação das metas e do sector. O Plano Estratégico
para os Resíduos Urbanos 2020 está em consulta pública até
25 de janeiro.

Por ano, Portugal produz cerca de 370 toneladas, uma média de
31 kg/pessoa, valor superior à média europeia. Portugal
necessita legislar e implementar medidas que diminuam o
consumo de embalagens e produtos de plásticos de uso único.

Ordenamento Espacial Marinho

O Mar Português será definido com um horizonte de 25 a 50
anos. O respetivo Plano de Situação está em consulta pública
até ao fim do mês de janeiro e a sua implementação irá
decorrer em 2019.

Eleições Legislativas

A nível nacional, há ainda a considerar as eleições legislativas de
Outubro e o Manifesto que a ANP|WWF preparou sobre o tema.

Co-gestão da apanha do percebe na Berlenga

O projeto CoPesca implementou o primeiro Comité de
do-gestão da apanha do Percebe na Berlenga, e reúne cientistas, ONGs, autoridades e mariscadores.

Fish Forward

Cavalos-Marinhos Desconhecidos

O projeto ‘Fish Forward – por um
consumo responsável de peixe e
marisco e um futuro para os oceanos’
incentiva o consumo responsável de
peixe e marisco em Portugal e na
Europa.

O projeto pretende contribuir para
melhorar o estatuto de conservação dos
cavalos-marinhos atlânticos em Portugal
através do aumento de conhecimento
científico e de citizen science.

PROJETOS
ANP|WWF
PARA 2019:

Rede Douro Vivo

A Rede Douro Vivo nasce da
necessidade de proteção dos
rios nacionais, em particular o
Douro e seus afluentes.

Montado/Dehesa

O projeto Montado da ANP|WWF visa
dar a conhecer as boas práticas em
propriedades nacionais na área de
Montemor-o-Novo e Coruche com
vista a incentivar outros proprietários a
seguirem este exemplo.

LIFE EuroLargeCarnivores

Green Heart of Cork (GHoC)

O projeto visa melhorar a coexistência com
grandes carnívoros na Europa através da
comunicação, cooperação transfronteiriça e
troca de conhecimento. Em Portugal
trabalha-se sobre o lobo e o lince ibérico.

O projeto tem como objetivo premiar os
proprietários de áreas de montado de sobro
que investem em gestão florestal sustentável
e certificação.

PARA ACOMPANHAR EM 2019
21 JAN - Manifesto Legislativas
26, 27 e 28 FEV - Press Trip Nacional Rede Douro Vivo
1 OUT - Relatório sobre Secas e Escassez de Água em
Portugal – (Dia Mundial da Água)
6 OUT - Eleições Legislativas

4 MAR - Relatório “No Plastics in Nature” – Relatório Europeu sobre Plásticos
7 MAR - Climate Change Leadership Porto Summit
13 a 15 MAR - Reunião de CEOs Europeus da WWF em Lisboa
30 MAR - Hora do Planeta

11 a 22 NOV - 25ª Conferência de
Partes (COP UNFCCC) no Chile

5 ABR - Estreia Mundial de Our Planet (série da WWF e a Netflix)
23 a 26 MAI - Eleições Europeias
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Campanha para Consulta Pública da DQA
Lançamento do Projeto Europeu “Grandes Carnívoros”
Análise das Áreas Marinhas Protegidas em Portugal e na Europa
Overshoot Day Nacional (TBC)
Evento Green Heart Of Cork
Position Paper Sobre o Douro e fragmentação dos Rios (TBC)
Relatório Mediterrânico sobre Incêndios
Overshoot day Mundial (TBC)
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