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As cidades de Lisboa e Porto vão
dispor de uma nova ferramenta para a
gestão da qualidade do ar. O LIFE
Index-Air é um projecto nanciado
pela União Europeia (UE) que
pretende calcular a exposição da
população a poluentes atmosféricos
para, assim, ajudar os decisores
políticos a tomarem medidas
concretas para a melhoria da
qualidade do ar.
A implementar nas cidades de Lisboa,
Porto, Atenas (Grécia), Kuopio
(Finlândia) e Treviso (Itália) durante os
próximos três anos, a iniciativa reúne
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cinco parceiros europeus. Só em
Portugal, o projecto junta Instituto
Superior Técnico (IST) e Universidade
de Aveiro (UA). Os restantes três
parceiros são o Centro Nacional para
a Pesquisa Cientí ca “Demokritos”
(Grécia), o Instituto Nacional para a
Saúde e Bem-estar (Finlândia) e a
Universidade Técnica de Creta
(Grécia).
Através de acções de cálculo da
exposição das populações a partículas
poluentes na atmosfera, de
quanti cação de partículas inaladas e
de avaliação dos efeitos dessas
partículas para a saúde dos cidadãos,
o projecto vai identi car conjuntos de
acções a tomar, por parte dos
decisores políticos, para melhorar
não só a qualidade do ar, mas a vida
das populações.
No nal, o objectivo passa por facilitar
a avaliação do sucesso de
determinadas medidas adoptadas,
dando conta de eventuais reduções
na incidência de doenças
relacionadas com a poluição
atmosférica das cidades.
O trabalho dos parceiros que
integram o projecto já decorre desde
Outubro de 2016, com vista a colocar
em prática uma ferramenta de gestão
capaz de identi car problemas e
propor medidas práticas para os
solucionar.
O LIFE Index-Air faz parte do
programa europeu LIFE para o
Ambiente e as Acções Climáticas e
surgiu, em 2015, como resposta à
prioridade da UE que aponta para a
salvaguarda dos cidadãos contra os
riscos que a poluição ambiental
coloca à saúde e ao bem-estar dos
europeus.
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