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PR são-tomense defende "elaboração
urgente" de plano de adaptação às
mudanças climáticas
O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, defendeu hoje que é "necessária e
urgente" a elaboração de um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas,
sublinhado que a sua conceção e execução devem ser feitas por agentes
capacitados.
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e é certo que a elaboração de um plano nacional de
adaptação às mudanças climáticas torna-se necessária e

urgente, é preciso saber também que a sua plena e efetiva
aplicação estará muito dependente da capacidade dos agentes
locais na conceção e execução dos respetivos planos", disse
Evaristo Carvalho.

O chefe de Estado são-tomense, que falava na abertura de um
seminário sobre adaptação local às mudanças climáticas em São
Tomé e Príncipe, lembrou que a elevação do nível do mar "tem
provocado uma forte erosão costeira e destruição das
infraestruturas localizadas ao longo das costas".

Evaristo Carvalho referiu-se igualmente a "frequentes fenómenos
que têm provocado graves inundações com a demolição de
habitações e outras infraestruturas no interior do país e a seca
prolongada nalgumas áreas com implicações negativas para a
agricultura e a segurança alimentar", como "evidências dos efeitos
nefastos das mudanças climáticas que importa refletir e encontrar
mecanismos de mitigação".

O governante agradeceu aos parceiros de desenvolvimento que
apoiam o país na elaboração e execução de políticas e programas
sobre mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
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MAIS NOTÍCIAS

O embaixador da União Europeia para São Tomé e Príncipe,
Gabão e Guiné Equatorial sublinhou que a instituição apoia
atualmente 51 programas no mundo e está ativo em 38 países, oito
regiões e sub-regiões. Tem um orçamento de mais de 300 milhões
de euros e faz parte das iniciativas mais importantes no mundo, no
domínio das mudanças climáticas.

À margem dos trabalhos deste seminário, a União Europeia
assinou hoje com a Direção Geral do Ambiente e a Organização
Não Governamental BirdLife Internacional um acordo de gestão do
Parque nacional Obô, avaliado em dois milhões de euros.

O projeto tem a duração de cinco anos e vai ser gerido pela ONG
portuguesa Oikos Cooperação e Desenvolvimento.

O diretor-geral do ambiente, Arlindo Carvalho, disse a jornalistas
que este financiamento representa "uma componente
extremamente importante" para o seu país.

"O Parque Nacional Obô é a floresta primária que nós ainda temos,
é o pulmão do país, onde nasce todos os nossos rios e que
necessita de uma gestão ecologicamente racional", disse,
lamentando "uma certa degradação" a que esses parques estão
votados "devido a falta de meios financeiros".

CONSUMIDOR

Deco diz que frigideira de 3
euros é melhor do que a Master
Copper

TAILÂNDIA

Mergulhador morreu depois de
ajudar crianças presas em gruta

ENSINO SUPERIOR

licenciados

GREVE

Greve pode atrasar novo ano
letivo: ″Duvido que as escolas
deixem os professores ir de…

DESCOBERTA

Antibiótico, um pouco de sabor
a baunilha e adeus bactérias

MUNDIAL2018

Sabe quanto tempo Neymar já
passou no chão neste Mundial?

MUNDO

Trump quis saber porque é que
não podia invadir a Venezuela

MUNDIAL 2018

▶ Vídeo: O tempo em que
Neymar vestia as cores de
Portugal

CIDADES

Milionário e líder religioso,
quem é o príncipe Aga Khan, o

https://www.dn.pt/pais/interior/deco-vai-ajudar-consumidores-que-se-sintam-enganados-com-frigideira-master-copper-9555517.html
https://www.dn.pt/pais/interior/deco-vai-ajudar-consumidores-que-se-sintam-enganados-com-frigideira-master-copper-9555517.html
https://www.dn.pt/pais/interior/deco-vai-ajudar-consumidores-que-se-sintam-enganados-com-frigideira-master-copper-9555517.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/morre-mergulhador-depois-de-ajudar-criancas-presas-em-gruta-na-tailandia-9557932.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/morre-mergulhador-depois-de-ajudar-criancas-presas-em-gruta-na-tailandia-9557932.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/morre-mergulhador-depois-de-ajudar-criancas-presas-em-gruta-na-tailandia-9557932.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/30-cursos-superiores-sem-desemprego-de-recem-licenciados-9558366.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/30-cursos-superiores-sem-desemprego-de-recem-licenciados-9558366.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/30-cursos-superiores-sem-desemprego-de-recem-licenciados-9558366.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/greve-atrasa-novo-ano-letivo-duvido-que-as-escolas-deixem-os-professores-ir-de-ferias-9553987.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/greve-atrasa-novo-ano-letivo-duvido-que-as-escolas-deixem-os-professores-ir-de-ferias-9553987.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/greve-atrasa-novo-ano-letivo-duvido-que-as-escolas-deixem-os-professores-ir-de-ferias-9553987.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/antibiotico-um-pouco-de-sabor-a-baunilha-e-adeus-bacterias-9550459.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/antibiotico-um-pouco-de-sabor-a-baunilha-e-adeus-bacterias-9550459.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/antibiotico-um-pouco-de-sabor-a-baunilha-e-adeus-bacterias-9550459.html
https://www.dn.pt/desportos/interior/sabe-quanto-tempo-neymar-ja-passou-no-chao-neste-mundial-9552175.html
https://www.dn.pt/desportos/interior/sabe-quanto-tempo-neymar-ja-passou-no-chao-neste-mundial-9552175.html
https://www.dn.pt/desportos/interior/sabe-quanto-tempo-neymar-ja-passou-no-chao-neste-mundial-9552175.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/venezuela-trump-chegou-a-questionar-conselheiros-sobre-eventual-invasao-militar---agencias-9550013.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/venezuela-trump-chegou-a-questionar-conselheiros-sobre-eventual-invasao-militar---agencias-9550013.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/venezuela-trump-chegou-a-questionar-conselheiros-sobre-eventual-invasao-militar---agencias-9550013.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-jul-2018/interior/o-tempo-em-que-neymar-vestia-as-cores-de-portugal-9551956.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-jul-2018/interior/o-tempo-em-que-neymar-vestia-as-cores-de-portugal-9551956.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-jul-2018/interior/o-tempo-em-que-neymar-vestia-as-cores-de-portugal-9551956.html
https://www.dn.pt/cidades/interior/milionario-e-lider-religioso-quem-e-o-principe-aga-khan-o-homem-que-os-ismaelitas-seguem-9558494.html
https://www.dn.pt/cidades/interior/milionario-e-lider-religioso-quem-e-o-principe-aga-khan-o-homem-que-os-ismaelitas-seguem-9558494.html
https://www.dn.pt/cidades/interior/milionario-e-lider-religioso-quem-e-o-principe-aga-khan-o-homem-que-os-ismaelitas-seguem-9558494.html


OUTROS CONTEÚDOS

homem que os ismaelitas

SAÚDE

Infarmed suspende venda de
lotes de medicamentos para a
hipertensão

CIÊNCIA

Descoberta no chá dos Açores
substância que combate
demências

DESPORTOS

Juventus espera estádio cheio
para receber Ronaldo

BENFICA

Chegou agora ao Ben�ca, mas
já o aconselham ao Inter

MUNDO

Quatro bebidas que hidratam
mais do que a água

ECONOMIA

O país onde uma lata de atum
vale o mesmo que 1 milhão de
litros de gasolina

ECONOMIA

20 compras que fazemos e que
(quase sempre) nos
arrependemos

Fátima Lopes hipnotizada em
intervalo do programa. Veja as
imagens deste incrível…

"Tenho mesmo muitas
saudades da minha infância e
de como fui feliz". Sabes que…

ÁREA DE SERVIÇO

7 coisas que vão desaparecer
nos automóveis do futuro

NOVIDADES

Jornalista espanhol revela
segredos de Ronaldo para não
envelhecer

Uma pérola por descobrir a uma
hora do Porto

Destinos de sonho a menos de 2
horas de voo de Lisboa

10 posições para fazer amor no
duche

12 ténis que não pode perder
nos saldos

https://www.dn.pt/cidades/interior/milionario-e-lider-religioso-quem-e-o-principe-aga-khan-o-homem-que-os-ismaelitas-seguem-9558494.html
https://www.dn.pt/pais/interior/infarmed-suspende-venda-de-lotes-de-medicamentos-para-a-hipertensao-9557703.html
https://www.dn.pt/pais/interior/infarmed-suspende-venda-de-lotes-de-medicamentos-para-a-hipertensao-9557703.html
https://www.dn.pt/pais/interior/infarmed-suspende-venda-de-lotes-de-medicamentos-para-a-hipertensao-9557703.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/descoberta-no-cha-dos-acores-substancia-que-combate-demencias--9551027.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/descoberta-no-cha-dos-acores-substancia-que-combate-demencias--9551027.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/descoberta-no-cha-dos-acores-substancia-que-combate-demencias--9551027.html
https://www.dn.pt/desportos/interior/juventus-espera-estadio-cheio-para-receber-ronaldo-9556139.html
https://www.dn.pt/desportos/interior/juventus-espera-estadio-cheio-para-receber-ronaldo-9556139.html
https://www.dn.pt/desportos/interior/juventus-espera-estadio-cheio-para-receber-ronaldo-9556139.html
https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/benfica/noticias/interior/chegou-agora-ao-benfica-mas-ja-o-aconselham-ao-inter-9551853.html
https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/benfica/noticias/interior/chegou-agora-ao-benfica-mas-ja-o-aconselham-ao-inter-9551853.html
https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/benfica/noticias/interior/chegou-agora-ao-benfica-mas-ja-o-aconselham-ao-inter-9551853.html
https://www.vdigital.pt/noticias/mundo/interior/quatro-bebidas-que-hidratam-mais-do-que-a-agua-9554939.html
https://www.vdigital.pt/noticias/mundo/interior/quatro-bebidas-que-hidratam-mais-do-que-a-agua-9554939.html
https://www.vdigital.pt/noticias/mundo/interior/quatro-bebidas-que-hidratam-mais-do-que-a-agua-9554939.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/o-pais-onde-uma-lata-de-atum-vale-o-mesmo-que-1-milhao-de-litros-de-gasolina/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/o-pais-onde-uma-lata-de-atum-vale-o-mesmo-que-1-milhao-de-litros-de-gasolina/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/o-pais-onde-uma-lata-de-atum-vale-o-mesmo-que-1-milhao-de-litros-de-gasolina/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/20-compras-que-fazemos-e-que-quase-sempre-nos-arrependemos/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/20-compras-que-fazemos-e-que-quase-sempre-nos-arrependemos/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/20-compras-que-fazemos-e-que-quase-sempre-nos-arrependemos/
https://www.n-tv.pt/acontece/fatima-lopes-hipnotizada-em-intervalo-do-programa-veja-as-imagens-deste-incrivel-momento/
https://www.n-tv.pt/acontece/fatima-lopes-hipnotizada-em-intervalo-do-programa-veja-as-imagens-deste-incrivel-momento/
https://www.n-tv.pt/rosa-choque/tenho-mesmo-muitas-saudades-da-minha-infancia-e-de-como-fui-feliz-sabes-quem-esta-na-fotografia/
https://www.n-tv.pt/rosa-choque/tenho-mesmo-muitas-saudades-da-minha-infancia-e-de-como-fui-feliz-sabes-quem-esta-na-fotografia/
https://www.motor24.pt/area-de-servico/7-coisas-vao-desaparecer-nos-automoveis-do-futuro/
https://www.motor24.pt/area-de-servico/7-coisas-vao-desaparecer-nos-automoveis-do-futuro/
https://www.motor24.pt/area-de-servico/7-coisas-vao-desaparecer-nos-automoveis-do-futuro/
https://menshealth.pt/novidades/jornalista-espanhol-revela-segredos-ronaldo-nao-envelhecer/
https://menshealth.pt/novidades/jornalista-espanhol-revela-segredos-ronaldo-nao-envelhecer/
https://menshealth.pt/novidades/jornalista-espanhol-revela-segredos-ronaldo-nao-envelhecer/
https://www.evasoes.pt/fim-de-semana/esta-vila-e-uma-perola-por-descobrir/
https://www.evasoes.pt/fim-de-semana/esta-vila-e-uma-perola-por-descobrir/
https://www.voltaaomundo.pt/2018/07/06/destinos-de-sonho-a-menos-de-2-horas-de-voo-de-lisboa/
https://www.voltaaomundo.pt/2018/07/06/destinos-de-sonho-a-menos-de-2-horas-de-voo-de-lisboa/
https://www.noticiasmagazine.pt/2018/10-posicoes-amor-no-duche/
https://www.noticiasmagazine.pt/2018/10-posicoes-amor-no-duche/
https://www.delas.pt/12-tenis-que-nao-pode-perder-nos-saldos/
https://www.delas.pt/12-tenis-que-nao-pode-perder-nos-saldos/


EXCLUSIVOS

SECÇÕES

Poder
País
Vida e Futuro
Mundo
Cidades
Cultura
Desportos

REVISTAS

Evasões
DN Ócio
DN Life
DN Insider

SERVIÇOS

Estatuto Editorial
Assinaturas
Newsletter
Termos & Condições
Ficha Técnica
Publicidade
Contactos

MARCAS DO GRUPO

JN
TSF
Dinheiro Vivo
O Jogo
Delas
Motor 24
V Digital
Plataforma

Global Media Group, 2018 © Todos os Direitos Reservados Endereço de e-mail SUBSCREVER

Assinar Edição do Dia  Loja do Jornal Fundado a 29 de Dezembro de 1864

CICLISMO

DN+ Apanhem-no se puderem:
Froome em busca de recordes
no Tour

A VOZ DOS ANJOS

DN+ Senhoras à janela
Quando o Ferdinando me veio
visitar comentou que nunca tinha
visto tantas senhoras à janela como
em Lisboa. "Foi o que mais gostei
na cidade", disse ainda o italiano…

PODER

DN+ Governo quer todas as
polícias com acesso às
informações de quem viaja de…

PHOEBE LOCKE

DN+ Phoebe Locke, o novo
rosto do thriller psicológico

07 JUL 2018

DN+ "Boas notas nunca devem
ser premiadas com bens
materiais"

07 JUL 2018

DN+ Bíblia rara feita para Filipe
II vai a leilão em Londres

PORTO

DN+ À espera de Obama. Uma
longa jornada de frustração
Rua Passos Manuel, no Porto,
encheu-se de curiosos que queriam
ver o antigo presidente dos Estados
Unidos. No fim, sem um vislumbre
sequer, sobraram lamentos pelo…

ACONTECEU EM

DN+ Abolida a pena de morte
em Espanha

RELIGIÃO

DN+ Ismaelitas querem
receber Aga Khan sob a
bandeira de Portugal
Um grupo de portugueses pretende
saudar Aga Khan, líder espiritual
dos ismaelitas, à sua passagem na
Avenida Marquês da Fronteira.
Príncipe chega esta sexta-feira a…

Há um príncipe em Lisboa e traz com ele 45
mil pessoas

ENTRE IMAGENS

DN+ Ser ou não ser George
Clooney

A VOZ DOS ANJOS

DN+ Da Qualidade de Vida
SEGURANÇA

DN+ Obama no Porto: duas
horas e meia de "alto risco"

https://www.dn.pt/poder.html
https://www.dn.pt/pais.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro.html
https://www.dn.pt/mundo.html
https://www.dn.pt/cidades.html
https://www.dn.pt/cultura.html
https://www.dn.pt/desportos.html
https://www.evasoes.pt/categorias/evasoes-360/
http://ocio.dn.pt/
http://life.dn.pt/
http://insider.dn.pt/
https://www.dn.pt/estatuto-editorial.html
https://www.dn.pt/dnmais.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/newsletter.html
https://www.dn.pt/termos-uso.html
https://www.dn.pt/ficha-tecnica.html
http://publicidade.dn.pt/
https://www.dn.pt/contactos.html
https://www.jn.pt/
https://www.tsf.pt/
http://dinheirovivo.pt/
https://www.ojogo.pt/
https://www.delas.pt/
https://www.motor24.pt/
https://www.vdigital.pt/
https://www.plataformamedia.com/
https://www.facebook.com/DiariodeNoticias.pt
https://twitter.com/dntwit
https://www.instagram.com/diariodenoticias.pt/
https://www.dn.pt/dnmais.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/dnmais.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia.html
https://www.quiosquegm.pt/
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/apanhem-no-se-puderem-froome-em-busca-de-recordes-no-tour-9557684.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/apanhem-no-se-puderem-froome-em-busca-de-recordes-no-tour-9557684.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/apanhem-no-se-puderem-froome-em-busca-de-recordes-no-tour-9557684.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/senhoras-a-janela-9560563.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/senhoras-a-janela-9560563.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/governo-quer-todas-as-policias-com-acesso-as-informacoes-de-quem-viaja-de-aviao-9561024.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/governo-quer-todas-as-policias-com-acesso-as-informacoes-de-quem-viaja-de-aviao-9561024.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/governo-quer-todas-as-policias-com-acesso-as-informacoes-de-quem-viaja-de-aviao-9561024.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/phoebe-locke-o-novo-rosto-do-thriller-psicologico-9561046.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/phoebe-locke-o-novo-rosto-do-thriller-psicologico-9561046.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/phoebe-locke-o-novo-rosto-do-thriller-psicologico-9561046.html?target=conteudo_fechado
http://life.dn.pt/familia/boas-notas-podem-ser-premiadas-com-reforco-positivo-nunca-com-bens-materiais?target=conteudo_fechado
http://life.dn.pt/familia/boas-notas-podem-ser-premiadas-com-reforco-positivo-nunca-com-bens-materiais?target=conteudo_fechado
http://life.dn.pt/familia/boas-notas-podem-ser-premiadas-com-reforco-positivo-nunca-com-bens-materiais?target=conteudo_fechado
http://ocio.dn.pt/artes/biblia-rara-feita-para-filipe-ii-vai-a-leilao-em-londres?target=conteudo_fechado
http://ocio.dn.pt/artes/biblia-rara-feita-para-filipe-ii-vai-a-leilao-em-londres?target=conteudo_fechado
http://ocio.dn.pt/artes/biblia-rara-feita-para-filipe-ii-vai-a-leilao-em-londres?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/a-espera-de-obama-uma-longa-jornada-de-frustracao--9561531.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/a-espera-de-obama-uma-longa-jornada-de-frustracao--9561531.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/abolida-a-pena-de-morte-em-espanha-9562182.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/abolida-a-pena-de-morte-em-espanha-9562182.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jul-2018/interior/abolida-a-pena-de-morte-em-espanha-9562182.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/ismaelitas-querem-receber-aga-khan-sob-a-bandeira-de-portugal-9557185.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/ismaelitas-querem-receber-aga-khan-sob-a-bandeira-de-portugal-9557185.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/i/9550107.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/ser-ou-nao-ser-george-clooney-9551437.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/ser-ou-nao-ser-george-clooney-9551437.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/ser-ou-nao-ser-george-clooney-9551437.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/da-qualidade-de-vida--9556649.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/da-qualidade-de-vida--9556649.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/da-qualidade-de-vida--9556649.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/obama-no-porto-duas-horas-e-meia-de-filme-9556985.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/obama-no-porto-duas-horas-e-meia-de-filme-9556985.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-jul-2018/interior/obama-no-porto-duas-horas-e-meia-de-filme-9556985.html?target=conteudo_fechado

