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VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 141/XIII/2ª
PELO SUCESSO NACIONAL NO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

As alterações climáticas são uma realidade. As temperaturas médias têm vindo a
aumentar, os padrões da precipitação estão a mudar de ano para ano, os glaciares e a
neve estão a derreter a um ritmo preocupante e o nível médio das águas do mar está
a subir.
Os impactos e as vulnerabilidades no que respeita à natureza, à economia e à saúde
diferem entre regiões, territórios e setores económicos, sendo de esperar que se
tornem mais frequentes e intensos os fenómenos climáticos extremos que potenciam
cada vez mais a ocorrência de tragédias naturais, como inundações e secas.
O Instituto Nacional de Estatística revelou, no dia 18 deste mês, dados relativos aos
“Indicadores Económico-ambientais – Contas das Emissões Atmosféricas- 1995-2014”.
São de destacar os seguintes indicadores:
Em 2014, o Potencial de Aquecimento Global diminuiu 0,4%, o de Acidificação 1,7% e
o de Formação de Ozono Troposférico 2,0%, não obstante o crescimento da atividade
económica (o Valor Acrescentado Bruto, a preços base, aumentou 0,4% em volume).
Também em 2014, a percentagem de energia renovável no total da produção de
energia elétrica apresentou um novo máximo histórico de 61,4%.
No ano de 2013, Portugal apresentou o quinto mais baixo Potencial de Aquecimento
Global per capita da União Europeia.

A Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, congratula-se com o facto de
os indicadores agora conhecidos confirmarem que Portugal está na vanguarda do
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combate a estas ameaças que constituem uma das maiores ameaças ambientais,
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade.

S. Bento, 20 de outubro de 2016
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