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Este projeto pretende desenvolver uma ferramenta inovadora e 
versátil de apoio à decisão, que  permitirá   identificar medidas de 
melhoria da qualidade do ar e avaliar, quantitativamente, os  
impactes dessas medidas não só na qualidade do ar, mas também 
no bem-estar e saúde da  população.  

A implementação desta ferramenta em 5 cidades europeias - 
Lisboa, Porto, Atenas, Kuopio e Treviso, irá demonstrar a sua  
aplicabilidade para: 

 

Hoje em dia, nos países industrializados, as pessoas passam 

cerca de 90% do seu tempo em ambientes interiores, incluindo 

casa, transportes, emprego, escola, entre outros.  



  

 

          

 

 Uma ventilação adequada das salas de aula é essencial para 

reduzir as concentrações de poluentes e impedir a proliferação 

de microrganismos. 

 Promover a ventilação das salas de aula, através da abertura de 

janelas, especialmente, se o ar estiver abafado. Caso as         

condições  atmosféricas não o permitam, abrir as janelas e   

portas antes do início das aulas e durante os intervalos. 

 Caso a ventilação natural não seja suficiente, recorrer a um  

sistema mecânico que assegure uma melhor qualidade do ar 

interior. 

 Garantir a manutenção dos sistemas de ventilação e ar          

condicionado. 

 

 

 

 A limpeza dos espaços é essencial para impedir a acumulação de 

poeiras e a propagação de doenças contagiosas. 

 

 

 

 

 

 Manter a casa limpa de forma a reduzir as poeiras, pêlos de 

animais e proliferação de fungos. 

 Utilizar produtos de limpeza menos poluentes, de preferência 

assinalados com um rótulo ecológico. 

 Aspirar regularmente a casa, evitando o uso de vassouras de 

forma a evitar a ressuspensão de partículas. 

 Não fumar no interior da casa. 

 Ter um exaustor eficaz na cozinha de modo a remover para o 
exterior os gases e vapores provenientes da confeção de     
alimentos. 

 Ter um exaustor na casa de banho para remover a humidade e 
evitar a proliferação de fungos. 

 Evitar o uso de velas, difusores e incensos. 

 Reduzir o uso de tapetes e carpetes para evitar a acumulação 
de pó e outras sujidades. 

 Ter atenção às emissões de monóxido de carbono dos fogões a 
gás e dos esquentadores. 

 Ter em atenção os materiais de construção e revestimento, 
mobiliário e outros produtos que contêm e emitem substâncias 
poluentes, como por exemplo, amianto, tintas e vernizes, e 
substituí-los por outros de baixa emissão. 

 Não usar os sapatos da rua no interior da casa. 

 Evitar realizar atividades que emitam altos níveis de poluentes 
no interior da casa. 

 No caso de utilização de lareiras, optar por dispositivos          

fechados, promover uma manutenção adequada e escolher  

biomassa com um bom poder calorífico. 

 Em zonas graníticas, ter em atenção o isolamento da casa e a 

existência de fendas por forma a evitar a contaminação com 

radão. Arejar a casa com frequência. 

 Limpar com frequência a cabeça do chuveiro para evitar a        

contaminação com legionella. 

 Mudar frequentemente os filtros do ar condicionado. 

 Utilizar produtos de limpeza com baixa emissão de poluentes, de   

preferência assinalados com um rótulo ecológico. 

 Utilizar aspirador ou esfregona/pano húmido para limpar o chão, e 

evitar o uso de vassouras de forma a evitar a ressuspensão de         

partículas. 

 A limpeza da escola deverá ser feita no final de cada dia de  aulas e não 

no seu início para permitir a dispersão dos poluentes emitidos pelos 

produtos de limpeza antes da ocupação dos espaços. 

 

 

 

 Utilizar sempre que possível materiais e produtos ecológicos ou de 

baixa emissão (por exemplo, tinta à base de água).  

 Nas salas de trabalhos manuais manter as salas arejadas e abrir os 

produtos químicos (tintas, colas, vernizes) apenas quando forem   

utilizados. 

 Não utilizar os sapatos de rua dentro das salas de aula.  

 Evitar usar quadro de giz. Caso contrário, limpar o quadro de giz com 

um pano húmido de modo a evitar elevados níveis de partículas em 

suspensão no ar. 

 Evitar o uso de impressoras dentro das salas de aulas. 

 Não usar velas, incensos e ambientadores. 

 Ventilar a sala de aula após a instalação de novos materiais e         

mobiliários de forma a evitar a exposição a elevados níveis de       

compostos orgânicos voláteis.  

 Não lanchar nas salas de aula para evitar a proliferação de               

microrganismos. 

 Identificar potenciais fontes de poluição exteriores para evitar ou 

minimizar a infiltração de poluentes para o interior das salas de aula. 

 

 

 

 

 

 

 Abrir as janelas frequentemente. No entanto, evitar a abertura das 

janelas durante as horas de tráfego intenso. 

 

Os resultados das amostragens nas casas e escolas podem ser 

consultados em:  
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PM2.5 e PM10 - Material particulado na atmosfera com  diâmetro   
aerodinâmico inferior a 2.5 e 10 μm. 

 


