
SEMINÁRIO  
AMIANTO E QUALIDADE DO AR 

 
Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências da Vida e do Ambiente  
Auditório do Edifício das Geociências 

 

             7 de junho de 2016 

 

Objetivos 

● Informar sobre o risco que representa para a saúde uma eventual exposição a certos 

poluentes atmosféricos, nomeadamente aos diferentes tipos de fibras de amianto; 

● Dar a conhecer as estruturas que, nos edifícios construídos antes de 2005, podem conter 

amianto;  

● Apresentar os parâmetros a ter em consideração, relativamente à tomada de decisões 

no processo de gestão do risco de exposição ao amianto e a outros poluentes 

atmosféricos; 

● Demonstrar, em particular às empresas e a outras organizações, a importância da adoção 

de estratégias adequadas de gestão de risco para a prevenção de exposição a poluentes 

atmosféricos; 

● Promover a importância do controlo de qualidade na avaliação e monitorização da 

qualidade do ar; 

● Reforçar a cooperação entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito 

da Licenciatura em Engenharia do Ambiente, e as empresas da Região Norte.  

 

Organização 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Unidade de Ambiente 

Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente 
 



SEMINÁRIO 
AMIANTO E QUALIDADE DO AR 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Auditório do Edifício das Geociências 

7 de junho de 2016 

 

Programa 

 

8:30 h   Receção aos participantes 

 
9:30 h   Sessão de abertura 
 

 
10:00 h   Avaliação e gestão do risco de exposição ao amianto 
 

Maria do Carmo Proença  
Coordenadora da Unidade de Ar e Saúde Ocupacional,  
Departamento de Saúde Ambiental/ Unidade de Ar e Saúde Ocupacional,  
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

 

11:00 h    Pausa para café 

 
11:30 h   Amostragens e quantificação de fibras de amianto no ar 
 

Ana Macedo 
Eurofins Lab Environment Testing Portugal  

 
12:00 h   Avaliação da qualidade do ar: da amostragem ao garante de qualidade 
 

Carlos Pedro Ferreira  
Diretor da Sondar.I - Amostragem e Técnologias do Ar, Lda. 

 
12:30 h   Saúde e qualidade do ar 
 

Abel Afonso  
Diretor do serviço de pneumologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Fundação Portuguesa do Pulmão – Delegação de Vila Real 

 
13:00 h   Sessão de encerramento 
 


