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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 410/XIV/1ª

Recomenda ao Governo a revisão e modernização da rede de estações e 

subestações de monitorização da qualidade do ar em Portugal e a 

elaboração e implementação dos Planos de Melhoria da Qualidade do Ar 

previstos na Estratégia Nacional para a Qualidade do Ar, bem como a 

elaboração de um Plano Anual de mitigação dos impactos causados pela 

poluição atmosférica com vista a garantir a melhoria da qualidade do ar 

em todo o território nacional

Exposição de Motivos

A indicação é clara e incisiva: as autoridades devem “proteger a população 

contra a poluição atmosférica”. Parecendo uma constatação evidente, esta 

afirmação consta de um parecer fundamentado da Comissão Europeia dirigido 

a Portugal e emitido por incumprimento da legislação comunitária.

Este parecer, passo último que antecede a instauração de um processo de 

infração a um Estado-membro, foi emitido em fevereiro de 2019 e apresenta 

ainda uma advertência clara: “se Portugal não atuar no prazo de dois meses, a 

Comissão pode decidir submeter o caso ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia”.

Em causa está, de acordo com o documento da Comissão Europeia, que decorre 

do Índice Europeu da Qualidade do Ar, o não cumprimento, pelas autoridades 

nacionais, do dever de “com fiabilidade, medir, informar o público e comunicar a 

gravidade da poluição atmosférica”. Neste documento evidencia-se ainda que 

“os valores-limite relativos ao dióxido de azoto (NO2) são ultrapassados em 

várias zonas, ao passo que os dados disponíveis mostram a ineficácia das 

medidas tomadas para reduzir a poluição atmosférica”.
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A qualidade do ar é afetada pela poluição atmosférica e constitui um risco para 

a saúde pública – nomeadamente no que às funções respiratória e 

cardiovascular respeita – e para o ambiente e ecossistemas. O conhecimento 

atempado de quaisquer anomalias – sejam elas derivadas de situações pontuais 

ou inopinadas - na qualidade do ar é determinante para que possa agir-se com 

segurança na salvaguarda da saúde pública, assim como a definição de

estratégias para a diminuição da poluição atmosférica.

O tema é antigo. Há já pelo menos quatro anos que o Governo reconheceu 

existirem problemas, à data através do então Secretário de Estado do Ambiente, 

Carlos Martins, a necessidade de modernizar a rede de monitorização da 

qualidade do ar, anunciando que esta aconteceria até ao final de 2017 com 

intervenções em até 70 das 80 estações da rede principal.

Desde então, o Governo pouco fez, tanto que as autoridades europeias, em 

fevereiro último, emitiram um parecer fundamentado instando Portugal a resolver 

o seu incumprimento.

Em comunicado, no dia 12 de fevereiro, o Ministro do Ambiente e da Ação 

Climática afirmou que “Portugal dispõe de uma rede de monitorização da 

qualidade do ar cujos dados estão disponíveis online e em tempo real – em 

QualAR - https://qualar.apambiente.pt. Esta rede foi financiada com fundos 

provenientes do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos (POSEUR) e inclui uma aplicação para telemóvel, da qual se destacam 

as seguintes funcionalidades: previsão de qualidade do ar; avisos e conselhos 

de saúde em função do índice de qualidade do ar previsto; previsão da qualidade 

na Europa; índices de qualidade do ar na estação de medição mais próxima; 

previsão meteorológica“.
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Além disso, o Ministro refere ainda que “a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) promoveu, em 2019, uma campanha de comunicação para promover 

comportamentos que melhorem a qualidade do ar (“Por um País com Bom Ar”).

Sinaliza ainda a Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2019, que instituiu o 

Dia Nacional do Ar – 12 de abril – como “uma forma de alertar, sensibilizar e 

envolver a sociedade no fomento da responsabilidade pessoal e de motivar para 

a proteção da qualidade do ar”.

No mesmo comunicado, o Ministro do Ambiente e Ação Climática afirma ter 

prevista a conclusão e a apresentação da Estratégia Nacional para a Qualidade 

do Ar, durante de 2020, e afirmou a inscrição de uma verba específica no 

orçamento da APA – cerca de 180.000 euros – para a gestão da qualidade do 

ar, à qual “acrescem ainda as verbas do Fundo Ambiental para o 

cofinanciamento de projetos de inventariação, monitorização e comunicação da 

qualidade do ar (destinadas às comissões de coordenação e desenvolvimento 

regional, atingem 240 mil euros) e as previstas para apoio de projetos de 

Educação Ambiental com enfoque na qualidade do ar (até 500 mil euros)”.

No entanto, uma análise à rede de monitorização da Qualidade do Ar –

qualar.apambiente.pt, entre 2016 e 2018, nas cidades de Lisboa e Porto, 

mostram que existem excedências ao valor limite anual de NO2 em ambas as

cidades, sendo que o limite horário de NO2 é também excedido em Lisboa, 

nomeadamente na Avenida da Liberdade.

De acordo com estes dados, e conforme o artigo 25º do Decreto-Lei n.º 

102/2010, deveriam ter sido elaborados planos de qualidade do ar “nas zonas e 

aglomerações em que os níveis de um ou mais poluentes excedam os valores 

limite acrescidos das margens de tolerância, se aplicáveis, ou o valor alvo”. O 

mesmo Decreto-Lei determina que “as CCDR estabelecem planos de qualidade 

do ar integrados que abranjam todos os poluentes em questão, que incluam as
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medidas adequadas para que o período de excedência seja o mais curto possível 

e, se necessário, medidas específicas para proteção de grupos sensíveis da 

população, designadamente as crianças”.

Estão nestes dados considerados três anos - 2016, 2017 e 2018 - todos eles 

com dados que revelam incumprimentos preocupantes, mais considerando que 

a eficiência dos dados é, em muitos casos, inferior a 75% (o estipulado pelo 

Decreto-Lei que considera uma taxa de incerteza de 15% face aos 90% 

definidos) chegando a ser, para NO2, de 3,7% nas estações de Cascais-

Mercado e 17,9% na de Minho-Lima , em 2016, 37,2% na da Lourinhã e 31.2% 

na de Anta-Espinho, em 2017, e 37,9% na estação de Odivelas-Ramada e 7,8% 

na de Custóias-Matosinhos, em 2018. O mesmo se verifica para as partículas 

inaláveis (PM10). No mesmo período, foram verificadas eficiências de 17,2% na 

estação do Restelo, em 2016, de 16,2% na de Entrecampos e de 36,4% na 

Francisco Sá Carneiro-Campanha, em 2017, e 14,9% na estação de Santa Cruz 

de Benfica e 15,8% na de Leça do Balio-Matosinhos, em 2018.

As partículas inaláveis (PM2,5 e PM10), bem como o NO2 são dois dos 

poluentes mais críticos no que se refere ao cumprimento dos valores 

estabelecidos, com particular relevância nas áreas urbanas, onde as emissões 

de poluentes e a exposição da população é maior. Também o ozono (O3), 

igualmente significativo, tem especial importância fora das cidades, com efeitos 

visíveis, por exemplo, ao nível da vegetação.

Uma boa rede de monitorização da qualidade do ar – eficaz e eficiente – sendo 

por si só determinante para o direcionamento das políticas ambientais no que diz 

respeito à qualidade do ar, ganha ainda maior relevância em tempos excecionais 

como os que agora vivemos marcados pela pandemia COVID-19. Vejamos o 

que alguns estudos internacionais – da Universidade Martinho Lutero de Halle-

Wittenberg (Alemanha), da Universidade de Bolonha (Itália) e da Universidade
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de Harvard (EUA) – parecem evidenciar sobre a relação entre os índices de 

poluição atmosférica e a mortalidade por COVID-19.

Acresce que, no âmbito do Dia Nacional do Ar, 12 de abril, a APA indicou que 

“em Portugal a poluição do ar causa cerca de seis mil mortes por ano, agrava 

problemas respiratórios e cardiovasculares, é responsável por dias de trabalho 

perdidos e contribui para elevados custos de saúde com grupos vulneráveis 

como crianças, asmáticos e idosos”.

Falamos do ar que todos respiramos, os mais e menos resistentes, os mais e 

menos expostos. Todos os cidadãos deveriam poder confiar na funcionalidade e 

eficácia do sistema de controlo da poluição atmosférica, mas, infelizmente, não 

podem. O Governo sabe disso e, mais grave, sabe há tempo suficiente para que 

já tenha havido oportunidade para Portugal ter sido advertido pelo 

incumprimento pelas autoridades europeias.

Assim, vem o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, nos termos 

da Constituição e do Regimento da Assembleia da República, recomendar 

ao Governo que:

1 – Promova com a brevidade devida a modernização da rede de estações de 

monitorização da qualidade do ar, com vista à sua efetiva operacionalização e 

cumprimento dos níveis de eficiência estabelecidos e de acordo com a análise 

de parâmetros mais exigentes e ao encontro das que são as orientações globais 

e à melhor salvaguarda da saúde pública;

2 – Proceda à revisão da rede de estações e subestações de monitorização da 

qualidade do ar de forma a identificar localizações onde a instalação de novas 

estações é oportuna, considerando, entre outros adequados, critérios como a 

densidade populacional, os ecossistemas circundantes e as atividades 

económicas desenvolvidas, nomeadamente ao nível de concentração de 

produção industrial e de intensidade de tráfego;
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3 – Garanta a elaboração e implementação dos Planos de Melhoria da Qualidade 

do Ar previstos na Estratégia Nacional para a Qualidade do Ar para todas as 

regiões do País, com especial prioridade para aquelas que têm vindo a 

evidenciar maiores fragilidades;

4 – Elabore um plano anual de mitigação dos impactos causados pela poluição 

atmosférica com medidas efetivas e com vista promover a melhoria da qualidade 

do ar em todo o território o país, com particular incidência nas regiões mais 

afetadas.

Assembleia da República, 29 de abril de 2020,
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