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“Um minuto por dia, vamos fechar a torneira à seca” é o
apelo principal das mensagens de sensibilização da
campanha lançada pela APA e pelo grupo Águas de
Portugal, em parceria com a ERSAR. Tem financiamento do
Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação
Climática.
Esta campanha de sensibilização faz parte das medidas
previstas no Plano de Prevenção, Monitorização e
Contingência para Situações de Seca aprovado pela
Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca.
Explorando o conceito de “tempo”, a campanha multimeios
reforça que uma torneira aberta durante um minuto pode
gastar até 12 litros de água, o suficiente para garantir as
necessidades básicas diárias de 1 milhão de portugueses.
É, portanto, importante sensibilizar para a necessidade de
redução dos consumos e fazer um uso eficiente da água no
contexto de seca que se vive em Portugal.

Saiba mais aqui:  
https://youtu.be/IHEioHrG27k

Associe-se a esta campanha!! 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente

DESTAQUE
Simplificação do
Licenciamento Ambiental

O que já se sabe sobre a simplificação do
licenciamento ambiental?
Apesar de ainda não ter sido revelado o
documento onde se pode ler a totalidade
das medidas de simplificação do
licenciamento ambiental, que irão a consulta
pública, várias já foram desvendadas.
Já foi aprovado em Conselho de Ministros o
decreto-lei que visa simplificar o processo
de licenciamento ambiental. Apesar de ainda
não estar em consulta pública – deverá ser
lançado brevemente, e ficar disponível até
15 de setembro -, o Governo já levantou o
véu sobre algumas das principais medidas.
“Ao nível da descarbonização da economia,
dar nota que nós privilegiamos, de forma
muito concreta, a aceleração para as
energias renováveis“, indicou o ministro do
Ambiente, Duarte Cordeiro, na
apresentação que foi feita em relação a
algumas das medidas que constam da atual
versão do decreto-lei.
Destaques a acompanhar:
- Projetos de Energias Renováveis
- Indústria
- Burocracia

Fonte: www.eco.sapo.pt
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Ainda que de férias sugerimos:

Preserve o ambiente!
Por si e pelos outros!

https://www.apambiente.pt/apa/um-minuto-por-dia-vamos-fechar-torneira-seca


A energia nuclear nunca gerou consensos quer na
sua aplicação quer no seu desenvolvimento.
Rapidamente passou de alternativa a perigo para a
humanidade, principalmente quando conotada com
a sua aplicação no meio militar.
O Dia Internacional Contra Testes Nucleares é uma
data recente: foi a 2 de dezembro de 2009 que a
ONU declarou este dia na resolução 64/35.

Por todo o mundo juntam-se esforços na luta, contra os Testes
Nucleares, desde as iniciativas da ONU às mensagens dos
representantes dos países, das ações das organizações
intergovernamentais e não governamentais à divulgação
exercida pelas redes de jovens, de media e das instituições
académicas.
Encontros de líderes mundiais, simpósios, conferências e
exposições são assim alguns dos eventos realizados anualmente
nesta data para chamar a atenção mundial para esta causa.

A origem da data deriva do facto de que foi a 29 de agosto de
1991 que se encerrou um dos maiores locais de ensaios
nucleares do mundo: o Semipalatinsk, no Cazaquistão.

A Assembleia Geral da ONU instituiu o Tratado de Interdição
Completa de Testes Nucleares em 1996, mas este não foi ainda
ratificado por países como Estados Unidos, China, Coreia do
Norte, Israel, Índia, Egito, Irão e Paquistão, o que impede a sua
entrada em vigor.

Enquanto estes países não ratificarem o tratado, continuar-se-á a
desenvolver testes nucleares pelo mundo e a se celebrar esta
data de combate.

O primeiro teste nuclear decorreu a 16 de julho de 1945, tendo-
se registado desde então cerca de dois mil testes nucleares.

Fonte: www.calendarr.com

SABIA QUE...SABIA QUE...
... para alguns o Mosquito é... para alguns o Mosquito é
considerado "o animal maisconsiderado "o animal mais
perigoso do mundo"?perigoso do mundo"?

O Dia Mundial do Mosquito observa-se no calendário a
20 de agosto.
Esta data recorda a descoberta de Sir Ronald Ross
(1857-1932), em 1897, na Índia, da transmissão de
malária ao homem pelos mosquitos fêmea. Desde 1930
que a London School of Hygiene & Tropical Medicine
celebra este dia com exposições e outros eventos de
divulgação.
O objetivo do Dia Mundial do Mosquito é informar as
pessoas sobre as causas da malária e sobre a sua
prevenção, sobretudo nos países infetados por esta
doença.
É um dia de combate às doenças transmitidas pelo
inseto que continuam a matar anualmente dois milhões
de pessoas pelo mundo.
Deste modo, argumenta-se que o mosquito é o animal
mais perigoso do mundo. Alimentando-se do sangue do
homem, as fêmeas de determinadas espécies de
mosquitos podem transmitir doenças como a malária, a
febre amarela, a filaríase, a dengue, entre outros.
Além dos perigos em decorrência das doenças que
transmite, há ainda o fator da alergia à picada dos
mosquitos, que acomete muitas pessoas.

Fonte: www.calendarr.com

DIAS EM DESTAQUE:
Comemorações em Agosto que destacamos:

(PARA O SEU VERÃO E FÉRIAS)
Dia 5 - Dia Internacional da Cerveja e da Ostra
Dia 11 - Dia de Brincar na Areia
Dia 12 - Dia Internacional da Juventude
Dia 20 - Dia Mundial do Mosquito
Dia 20 - Dia do Cão
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Testes Nucleares: A propósito
de energias alternativas...
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