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Projeto de Resolução n.º 287/XIV/1.ª

Recomenda ao Governo a adopção de medidas para a melhoria da qualidade do ar a nível 

nacional 

É do conhecimento geral que a poluição atmosférica tem efeitos nefastos na saúde 

humana, tendo surgido recentemente estudos científicos que indicam que a poluição 

atmosférica na Europa pode estar a causar o dobro das mortes do que se estimava.

De acordo com o estudo elaborado pelo Instituto Max Plank de Química e a 

Universidade Médica de Mainz1, a poluição atmosférica esteve na origem da morte de 

790 000 pessoas na Europa, sendo que entre 40 - 80% das mortes estão relacionadas 

com doenças cardiovasculares. Este estudo baseou-se principalmente na exposição da 

população a partículas finas (PM2,5) e Ozono.

Os investigadores enfatizam que as partículas PM2.5 são a principal causa das doenças 

respiratórias e cardiovasculares. Contudo, na UE o valor limite anual permitido (25 

μg/m3) é superior 2,5 vezes ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (10 

μg/m3) e mesmo assim é ultrapassado inúmeras vezes.

Mais recentemente, a Agência Europeia do Ambiente terá divulgado através do novo 

Índice Europeu da Qualidade do Ar informação relativamente à situação atual da 

qualidade do ar na Europa, tendo-se baseado nos principais poluentes com maior 

impacto na saúde humana e no ambiente: partículas em suspensão (PM2,5 e PM10), 

ozono na baixa troposfera (O3), dióxido de azoto (NO2) e dióxido de enxofre (SO2).

                                                          
1 “Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novel hazard ratio functions”, 
by Jos Lelieveld, Thomas Münzel et al. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehz135
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Segundo estes dados, em 2017, 0,9% da população urbana portuguesa, esteve exposta 

a valores acima do limite anual permitido para as partículas em suspensão (PM10) e 2% 

acima do limite anual permitido para o Dióxido de Azoto (NO2). 

Também é estimado o número de mortes prematuras devido à poluição atmosférica, 

sendo que em Portugal estima-se a morte de 4,9 milhões de pessoas devido à exposição 

a partículas em suspensão (PM2.5), 610 mil mortes prematuras por exposição ao Dióxido 

de Azoto (NO2) e 320 mil mortes prematuras por exposição ao Ozono (O3).

Salienta-se que as emissões de Dióxido de Azoto (NO2) provêm da combustão de 

combustíveis fósseis a temperaturas elevadas, nomeadamente através dos veículos 

motorizados e em alguns processos industriais. Os efeitos na saúde manifestam-se 

essencialmente ao nível do sistema cardiovascular e respiratório, podendo potenciar 

ataques de asma e cancro de pulmão.2

As partículas com diâmetro inferior a 10 μm (PM10) podem ser influenciadas por 

fenómenos naturais, tais como o transporte de longa distância de ar proveniente de 

regiões áridas (que transporta poeiras em suspensão), erupções vulcânicas, fogos 

florestais e sismos.3 Assim, para a determinação dos níveis de qualidade do ar é 

considerada a identificação e avaliação de fenómenos naturais que os podem 

influenciar, tendo sido desenvolvida uma metodologia ibérica para desconto do

contributo do transporte de poeiras dos desertos africanos nas concentrações de 

partículas para efeitos de avaliação do cumprimento dos valores-limite de PM10 (valor 

médio diário de 50 μg/m3, a não exceder em mais do que 35 dias num ano, e valor da 

média anual de 40 μg/m3).

Relativamente às partículas com diâmetro inferior a 2,5 μm (PM2,5), está definido como 

objectivo que a concentração média anual não deverá ultrapassar o valor-limite 25 

μg/m3. Contudo, considerando-se que não existe definido um limiar abaixo do qual as 

PM2,5 não influenciam a saúde humana, a legislação actual determina que a 

                                                          
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5991178/

3 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=316&sub3ref=383
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concentração média anual de PM2,5 dos três últimos anos consecutivos não deverá 

exceder o valor-limite de 20 μg/m3. 

Face às conclusões referidas no Índice Europeu da Qualidade do Ar, a 12 de Fevereiro 

de 2020, a Comissão Europeia terá determinado um prazo de dois meses para que 

aplique efetivamente a legislação europeia relativa à qualidade do ar, constante na 

Directiva 2008/50/CE, de 21 de Maio garantindo um efectivo sistema de controlo da 

poluição atmosférica, sob pena de acção no Tribunal de Justiça da União Europeia

Esta problemática não é desconhecida em Portugal visto que a Agência Portuguesa do 

Ambiente considera que “as partículas inaláveis constituem um dos poluentes 

atmosféricos mais graves em termos de saúde pública”. Por isso, o Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de Setembro, que transpõe a Directiva mencionada, estabelece o 

valor-limite das suas concentrações no ar ambiente, e ainda, define as regras de gestão 

da qualidade do ar que lhe são aplicáveis.

Ainda, foi aprovada a Estratégia Nacional para o Ar (ENAR2020), através da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 46/2016, de 26 de Agosto, que visava “alcançar os 

objectivos de qualidade do ar propostos no Programa Ar Limpo para a Europa e 

contribuir para o cumprimento das metas nacionais, estando alinhada com os 

instrumentos nacionais da política climática, designadamente com as medidas com 

benefício para a qualidade do ar e as alterações climáticas.”

A ENAR2020 constitui ainda um quadro de referência para a elaboração de planos de 

melhoria da qualidade do ar, de modo a permitir a integração entre as medidas de 

âmbito local, regional e nacional. Contudo até à data, apenas estão implementados os

Planos para a Melhoria da Qualidade do Ar nas Regiões do Norte e de Lisboa e Vale do 

Tejo.

Para além dos planos, a ENAR2020 determinou como meta, até 2020, a redução a nível 

nacional da concentração dos poluentes atmosféricos, nomeadamente -49% de NOx, -

79% de SO2, -14% de NH3, -37% de PM2,5 e -42 % de PM10. Contudo, para além de não 

se ter cumprido a redução, verificou-se ainda o aumento para as partículas em 

suspensão (PM10) e para o Dióxido de Azoto (NO2).
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A Avaliação da Qualidade do Ar ambiente é efectuada com base em medições fixas ou 

indicativas em estações cuja localização é determinada pela CCDR em articulação com a 

APA, sendo que é revista de cinco em cinco anos em função dos resultados da avaliação 

da qualidade do ar e de alterações dos critérios que determinaram a sua determinação. 

As medições indicativas são utilizadas como suporte para determinar a delimitação das 

zonas, onde a área geográfica tem características homogéneas, em termos de qualidade 

do ar, ocupação de solo e densidade populacional delimitada para fins de avaliação e 

gestão da qualidade do ar.

Segundo a Base de Dados Online sobre a Qualidade do Ar (QualAr)4, em Portugal 

apenas existem estações de medição fixas nas regiões do litoral do país. Nas regiões da 

Beira interior, Trás-os-Montes e Douro Norte só existem estações indicativas que não 

efetuam medições regularmente como é o caso das partículas respiráveis.

Figura 1: Estações de monitorização de partículas respiráveis PM10

Continuam a existir indústrias em Portugal que não cumprem as licenças ambientais, 

contribuindo para a emissão de poluentes atmosféricos que reduzem substancialmente a 

qualidade do ar. 

                                                          
4 https://qualar1.apambiente.pt/qualar/index.php?page=4&subpage=1
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Além do mais, existem falhas significativas na avaliação da qualidade do ar em Portugal e na 

implementação da Estratégia Nacional para o Ar, comprometendo o cumprimento da legislação 

nacional e europeia, e a saúde da população através da sobreexposição a poluentes altamente 

nefastos, que no fundo se encontram a colocar em causa a saúde pública.

Assim, a Assembleia da República, nos termos do n. º 5 do artigo 166.º da Constituição, por 

intermédio do presente Projeto de Resolução, recomenda ao Governo que:

1. Inclua a medição de PM2,5 em todas as estações de medição da qualidade do ar fixas 

distribuídas em Portugal;

2. Instale estações de medição da qualidade do ar fixas nas zonas do país que ainda não as 

possuem e reforce a rede nos locais mais industrializados, revendo os parâmetros a 

analisar face às potenciais emissões;

3. Sejam elaborados e implementados Planos de Melhoria da Qualidade do Ar em todas 

regiões de Portugal, de acordo com o que se encontra definido no ENAR2020;

4. Efectue a revisão da Estratégia Nacional para o AR, definido objectivos e metas 

quantificáveis.

Assembleia da República, Palácio de S. Bento, 03 de Fevereiro de 2020

As Deputadas e o Deputado,

André Silva

Bebiana Cunha

Cristina Rodrigues

Inês Real


