SIDI

NOTA À IMPRENSA

Projeto GISA apresenta conclusões sobre
qualidade do ar e saúde no Alentejo Litoral
O projeto GISA - Gestão Integrada de Saúde e Ambiente, com o apoio e a participação da Câmara
Municipal de Sines, realiza, no dia 4 de julho, durante a manhã, no auditório do Centro de Artes
de Sines, um seminário de apresentação das suas conclusões sobre a qualidade do ar no
Alentejo Litoral e a sua relação com a saúde.
No final de 2011, a equipa científica do projeto GISA apresentou à comunidade os resultados
preliminares dos estudos realizados no concelho de Sines e nos restantes concelhos do Alentejo
Litoral. Esses resultados foram aprofundados ao longo do último ano e meio e são agora
apresentados na sua versão final, juntamente com outros desenvolvimentos do projeto,
nomeadamente a ferramenta para gestão das emissões atmosféricas para o Alentejo e as
perspetivas de desenvolvimentos futuros.
O programa provisório é o seguinte:
10h00 - Sessão de abertura. Presidente da Câmara Municipal de Sines, presidente da CCDR-A e
presidente da ARSA
10h20 - Trinta anos de biomonitorização ambiental no Alentejo Litoral: o que aprendemos e o
que nos falta saber. Cristina Branquinho (FCUL)
10h40 - A qualidade do ar. Maria João Pereira (IST)
11h00 - Ferramenta para registo e gestão de emissões atmosféricas. Rita Durão (IST)
11h20 - Intervalo
11h40 - Associação entre a qualidade do ar e indicador de saúde infantil. Manuel Ribeiro (IST)
12h00 - Perceção e práticas sobre fatores de risco para a saúde das crianças. Susana Fonseca
(ISCTE - IUL)
12h20 - Ambiente e Saúde no Alentejo Litoral - apresentação de um documentário. Sofia
Augusto (FCUL)
12h30 - Debate
13h00 - Encerramento
As inscrições devem ser feitas até 2 de julho, através do email esilva@mun-sines.pt e do
telefone 914946009
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O GISA - Gestão Integrada de Saúde e Ambiente é um projeto que decorre no período 2008-2011
e abrange os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira. Tem
como finalidade implementar um sistema integrado de informação espacial-temporal da
qualidade do ar, para monitorizar, avaliar e alertar situações de risco ambiental para a saúde
pública na região do Alentejo Litoral. É um projeto multidisciplinar onde intervêm especialistas
nas áreas da saúde, ambiente, engenharia e sociologia.
O resultado deste projeto fornecerá às entidades responsáveis pelas áreas do ambiente e da
saúde pública uma ferramenta para suporte à gestão da qualidade do ar, com funções de
monitorização e avaliação a qualidade do ar exterior e verificação do cumprimento dos
programas europeus sobre ar e ambiente, decorrentes da Diretiva 96/62/CE (Comissão
Europeia) e suas diretrizes-filhas.
Mais informações sobre o projeto em www.gisaproject.org.
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