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NOTA À IMPRENSA 
 

GISA apresenta resultados 
 

O auditório do Centro de Artes de Sines (CAS) recebe, no dia 15 de dezembro de 2011, a partir 
das 10h00, o seminário final do projeto GISA - Gestão Integrada da Saúde e do Ambiente, onde 
serão apresentadas as principais conclusões sobre o impacto da qualidade do ar na saúde 
infantil no Alentejo Litoral.  
 
O GISA é um projeto pioneiro que integra a saúde no planeamento do desenvolvimento 
sustentável de uma região com equilíbrios sensíveis resultantes do crescimento industrial e da 
necessidade de manutenção da qualidade de vida das populações. 
 
Pela primeira vez na região foram estudadas cerca de 60% das crianças nascidas no Alentejo 
Litoral entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2010 (mais de 1600), quanto a dois indicadores de 
saúde infantil que se podem relacionar com o impacto do ambiente na saúde: o baixo peso à 
nascença e os partos pré-termo. Os indicadores mostram diferenças significativas entre os 
concelhos estudados e os resultados obtidos serão discutidos no contexto da gestão de riscos 
ambientais para a saúde pública da população do Alentejo Litoral. 
 
Com um investimento no valor de 1 milhão de euros, o GISA é um projeto multidisciplinar que 
associa as componentes do ambiente e da saúde pública para monitorizar e avaliar situações de 
alerta, de forma a gerir os riscos ambientais para a saúde pública da população do Alentejo 
Litoral. 
 
Trata-se de um projeto pioneiro e inovador em Portugal, dinamizado pela Câmara Municipal de 
Sines e CCDR Alentejo e liderado pelo Instituto Superior Técnico em coordenação com a 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, ao 
qual se associaram ainda as grandes empresas do complexo industrial de Sines (Petrogal, Repsol, 
Administração do Porto de Sines, Águas de Santo André, aicep, Carbogal, EDP, Euro Resinas, 
Kimaxtra, REN e Generg), as restantes câmaras municipais do Alentejo Litoral (Odemira, Santiago 
do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal) e os cinco centros de saúde da região. 

O seminário tem entrada livre. Os interessados em participar podem inscrever-se através do e-

mail esilva@mun-sines.pt ou dos telefones 269860008 ou 914946009. 

O programa do seminário pode ser consultado em: 
http://www.sines.pt/PT/Viver/Ambiente/seminariosconferencias/gisa_seminario_final/Paginas/
default.aspx 
 
 

Recursos adicionais na área Atualidade> Gabinete de Imprensa do site municipal, www.sines.pt.  

 

Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 

telefone 269 630 632 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


