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1 ENQUADRAMENTO 

 

Os Estudos de Impacte na Saúde (EIS) são ferramentas para promover a equidade em saúde, que 

permitem antecipar possíveis impactes positivos e negativos de qualquer nova intervenção/decisão sobre 

a saúde da população. Com um foco especial nos grupos mais vulneráveis, eles ajudam a formular 

recomendações para reduzir as desigualdades na saúde. 

A proposta a ser avaliada está relacionada com operações urbanísticas na reconversão de áreas industriais 

com solos contaminados: estudo de impacte na saúde. O grupo de trabalho inclui elementos da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, do Instituto Nacional de Estatística (consultor), 

do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e de um 

representante da Ordem dos Enfermeiros. As atividades desenvolvidas neste estudo foram 

acompanhadas pelos especialistas da Organização Mundial da Saúde que participaram do Workshop 

realizado em novembro de 2017. 

Após a deteção de solos contaminados na área de construção onde decorreu a operação de urbanização 

para a expansão do Hospital CUF Descobertas, foi criada uma comissão técnica para acompanhar o 

trabalho. Esta comissão técnica produziu recomendações sobre operações urbanísticas na reconversão de 

áreas industriais com solos contaminados. O objetivo deste EIS é, então, analisar o impacte real ou 

potencial da adoção das Recomendações emitidas pela Comissão Técnica em operações de urbanização 

na reconversão de áreas industriais com solos contaminados. 

1.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL E QUADRO POLÍTICO 

1.1.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL 

A parte leste da cidade de Lisboa foi destinada, pelo Plano Diretor de 1948, para uso industrial e, ao longo 

do século, também abrigou políticas habitacionais destinadas à população de baixa renda conhecida como 

Zona Industrial Cabo Ruivo. As principais indústrias eram o petróleo (obsoleto, degradado e bastante 

poluente), localizado em torno da área logística da Doca dos Olivais, com muitos reservatórios de petróleo 

semi-enterrados; o Matadouro Industrial de Lisboa; o Depósito Geral de Material de Guerra e um aterro 

e uma estação de compostagem de resíduos urbanos (Aterro Sanitário de Beirolas). 

Com a desativação e obsolescência de algumas indústrias e a viragem da economia portuguesa para o 

sector terciário/quaternário, a região consolidou-se como uma periferia social. Estas condições 

justificaram a escolha de acolher nesta área a Expo Mundial de 1998 (EXPO 98), um evento aliado a um 

projeto de redesenvolvimento destinado a constituir a "nova centralidade" da capital portuguesa. 

A figura abaixo mostra a aparência da Zona Industrial de Cabo Ruivo: à esquerda uma imagem de antes 

da demolição para a Expo 98; à direita, uma imagem da área em 1953. 

Na ausência da legislação portuguesa aplicável, foram estabelecidos os "Objetivos de Descontaminação" 

(DO), com base na legislação holandesa e canadense e nas diretrizes da USEPA1. 

 

                                                           
1 PARQUE EXPO – Re:inventar o território: da EXPO’98 ao Parque das Nações. [em linha] 2013. [Consulta a 15 Jan 2019] disponível em: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779579690611/Projecto_Parque_Nacoes_2Maio2013%20[Compatibility%20Mode].pdf 

 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779579690611/Projecto_Parque_Nacoes_2Maio2013%20%5bCompatibility
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Figura 1 - Área industrial de Cabo Ruivo: à esquerda, antes da demolição para a Expo98; à direita, em 1953  

(Foto: Arquivo Fotográfico de Lisboa em https://rr.sapo.pt/el/111260/uma-rua-do-seculo-xix-num-bairro-do-seculo-xxi) 

 

Durante o desenvolvimento do Parque das Nações, foram realizados estudos ambientais. Os resultados 

indicaram que, em geral, a contaminação do solo resultante das empresas petrolíferas não tinha mais de 

2 metros de profundidade. Isso ocorreu devido às características geológicas do local (presença de argilas 

de permeabilidade reduzida que não permitiram a migração dos contaminantes em profundidade). Nesse 

sentido, foram tratados cerca de 250.000 m3 de solos, antes de avançar na modelagem global do terreno. 

Como as encostas do Aterro Sanitário de Beirolas tiveram que ser suavizadas e estabilizadas com material 

de enchimento, foi determinada uma solução técnica que permitiu a incorporação de ambas as operações, 

também adaptadas aos prazos estabelecidos e com menores custos de execução. Os solos contaminados 

com hidrocarbonetos foram então escavados e transportados para o aterro, onde foram depositados em 

células confinadas, servidos por um sistema de drenos verticais. Durante esses trabalhos, o lodo 

subterrâneo também foi extraído e descontaminado, composto pelos vários produtos acumulados de 

petróleo e aquosos. 

O Parque das Nações possui um perímetro de 3,3 km2, distribuído pelos territórios de Lisboa e Loures. É 

considerada uma intervenção urbana responsável por, numa década, transformar uma zona periférica na 

2ª centralidade e no 2º destino turístico de Lisboa (Figura 2). 

Além de uma extensa área habitacional, o Parque das Nações oferece diversos serviços e áreas de lazer. 

Existe, nomeadamente, um oceanário e um centro comercial, além de serviços públicos. 

 

 
Figura 2 - Vista do Parque das Nações 

(em https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Vista-aerea-do-Parque-das-Nacoes_fig1_316007539) 

 

https://rr.sapo.pt/el/111260/uma-rua-do-seculo-xix-num-bairro-do-seculo-xxi
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Vista-aerea-do-Parque-das-Nacoes_fig1_316007539
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Paralelamente ao turismo, negócios e desenvolvimento habitacional, foi criado neste espaço um Hospital 

Privado. O Hospital CUF Descobertas foi construído assim que a EXPO 98 foi concluída e inaugurado em 6 

de novembro de 2001. 

1.1.2 QUADRO POLÍTICO 

Após a introdução da vertente Vigilância da Saúde Humana nas Avaliações de Impacte Ambiental, 

parecem estar criadas as condições políticas em Portugal para a implementação a curto prazo, de um 

Modelo para Estudos de Impacte na Saúde/HIA. 

Este projeto de HIA está de acordo com as propostas de políticas que possam proteger e promover o bem-

estar e a saúde pública, reduzindo as desigualdades em saúde. 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Com o objetivo de ampliar o Hospital CUF Descobertas foi realizada uma operação urbanística que incluía 

a construção de um edifício com 6 pisos acima do solo e 5 pisos abaixo do solo, num total de 11131,72 m² 

de superfície de pavimento. A obra decorreu nos antigos terrenos da refinaria de Cabo Ruivo da Petrogal, 

desativada antes da EXPO 98.  

Durante este processo, verificou-se que grande parte da área coberta não havia sido remediada, ao 

contrário do anunciado anteriormente pela Parque EXPO, a entidade responsável pela gestão do Parque 

das Nações. 

No início das obras foi detetada a existência de solos contaminados, pelo que a empresa José de Mello 

Saúde, na qualidade de dono da obra, tomou medidas para caraterizar e dar destino adequado aos solos 

resultantes da escavação. Foram escavados um total de 40.550 m3 de solos (inertes, não-perigosos e 

perigosos). 

Foi então realizado um conjunto de amostras, muito abrangente, de modo a permitir a classificação dos 

solos. Com base em estudos anteriores e nos dados de ocupação histórica do local, os hidrocarbonetos de 

petróleo e BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) foram identificados como os poluentes críticos 

na área de estudo. Assim, inicialmente foi analisado o conteúdo de hidrocarbonetos totais de petróleo 

(TPH C10-C40) e BTEX em todas as amostras. Após as primeiras recolhas de amostras foi decidido analisar 

também a fração mais volátil de hidrocarbonetos de petróleo (TPH C5-C10). Em algumas das amostras 

mais contaminadas, também foi avaliado o teor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP). 

Perante esta situação a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), constituiu uma Comissão Técnica 

para o acompanhamento da obra de expansão do Hospital CUF Descobertas no Parque das Nações, 

integrando representantes das seguintes entidades: Direção-Geral da Saúde (DGS), Autoridade de Saúde, 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), Câmara 

Municipal de Lisboa (CML), Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e Inspeção-Geral da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), a última na qualidade de observador. 

Esta Comissão produziu um relatório com as seguintes recomendações: 

 “ a) FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

... "em áreas onde, levando em conta, principalmente, as atividades poluentes pré-existentes, há evidências de 

que os solos estão contaminados com substâncias que representam um risco para a população e o meio 

ambiente, com a possibilidade de afetar aquíferos e aquitardos, é obrigatório o transporte avaliação do 

respetivo perigo ", o requerente de uma operação urbana com intervenção no subsolo do Parque das Nações, 
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numa área onde haja evidências de contaminação com substâncias perigosas para a saúde humana e o meio 

ambiente, deve avaliar a qualidade do solo,...um Plano de Amostragem deve ser executado pelo requerente 

....A avaliação da qualidade da água também pode ser considerada se houver evidência de contaminação. Em 

relação ao solo, recomenda-se a caracterização dos seus parâmetros físicos (granulometria, densidade, 

porosidade, teor de água, permeabilidade), determinação do pH e teor de matéria orgânica, bem como a 

realização de ensaio de varrimento...para determinação da possível presença de contaminantes dos seguintes 

grupos, tendo em consideração as atividades desenvolvidas no passado na área que afeta o Parque das Nações: 

- Metais pesados; 

- TPH (hidrocarbonetos de petróleo: C6-C10, C>10-C16, C>16-C34 e C>34-C50); 

- PAH (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos); 

- BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno); 

- Hidrocarbonetos halogenados. 

Poderá, ainda, ser ponderada a avaliação de outros grupos de contaminantes em função do tipo de atividade 

desenvolvida no passado no local da obra, como sejam: cianetos, ETBM (éter tercibutilmetílico), fenóis, 

explosivos, PCB ou fitofarmacêuticos. Os resultados da amostragem aos solos devem ser confrontados com os 

valores de referência fixados para os contaminantes em causa, em função do uso previsto, na tabela adequada 

das Normas de Ontário... “em caso de comprovada situação de risco é obrigatória a elaboração e execução de 

um plano de descontaminação dos solos e reposição da salubridade, o qual deverá anteceder qualquer 

intervenção urbanística”.  Se os resultados da amostragem aos solos para os contaminantes em questão forem 

superiores aos valores fixados e se, face ao uso previsto, for expectável existir exposição humana, deverá ser 

realizada uma análise quantitativa dos riscos com remediação dos solos... Em alternativa à realização da 

análise quantitativa de risco, poderá o requerente da operação urbanística optar por remediar o solo até aos 

valores de referência fixados para os contaminantes em causa…  

FASE DE LICENCIAMENTO / COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

Após o licenciamento da operação de descontaminação dos solos, ...emissão do alvará de licença ou título de 

comunicação prévia para realizar a operação urbana. Esses elementos cumprirão o requisito ..."execução de 

um plano de descontaminação dos solos e reposição da salubridade", habilitando o requerente com os 

elementos exigidos neste âmbito. .... 

FASE DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

RESÍDUOS 

Os solos escavados classificados como resíduos perigosos (código LER 17 05 03* – solos e rochas, contendo 

substâncias perigosas) podem ser encaminhados para armazenamento temporário numa instalação de gestão 

de resíduos licenciada para os receber, ou encaminhados para eliminação (deposição em aterro) ou valorização 

(descontaminação) num Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos 

(CIRVER). 

QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Durante a fase de projeto ou durante a fase de obra, nas situações em que se justificar a avaliação da qualidade 

das águas subterrâneas, devem ser tidos em consideração os limiares e normas de qualidade indicados no Plano 

de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste, estabelecidos em conformidade com o 

Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de Outubro. Complementarmente, e atendendo a que o Parque das Nações é 

abrangido por uma massa de água subterrânea classificada como zona protegida para a captação de água 



 

7 

para a produção de água para consumo humano, devem ser considerados os valores fixados no anexo I do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Nas situações em que se verifique a necessidade de extrair águas contaminadas do local da obra, estas devem 

ser geridas como águas residuais. (...) 

QUALIDADE DO AR AMBIENTE 

Caso a contaminação dos solos seja devida à presença de compostos orgânicos voláteis (COV), devem ser 

estabelecidas boas práticas para minimizar ou prevenir a sua libertação. (…) 

SAÚDE OCUPACIONAL / SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Todos os trabalhadores que intervenham em obras no Parque das Nações, incluindo em eventuais operações 

de descontaminação dos solos, devem beneficiar de serviços de saúde ocupacional/serviços de saúde e 

segurança no trabalho organizados pelo respetivo empregador, de acordo com o preconizado no regime jurídico 

da promoção da segurança e saúde do trabalho, estabelecido pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua 

redação atual. ( ...) 

Atendendo à possível presença de substâncias e/ou misturas perigosas (nos termos do Regulamento (CE) n.º 

1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro) no contexto do trabalho, algumas das 

quais classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou teratogénicas, também deve ser considerado o 

recomendado no Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de novembro, na sua redação atual, referente à "proteção 

dos trabalhadores contra riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante 

os trabalhos ". 

INSPEÇÃO / FISCALIZAÇÃO 

  (...) A fiscalização..., em particular o licenciamento das operações de descontaminação dos solos, compete às 

entidades elencadas no seu artigo 66.º - CCDR LVT, IGAMAOT, CML e autoridades policiais.... Por sua vez, a CML 

pode ainda, ao abrigo do disposto no artigo 93.º do RJUE, proceder à fiscalização de forma “a assegurar a 

conformidade das operações com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e a prevenir os perigos que 

da sua realização possam resultar para a saúde e segurança das pessoas”, podendo para o efeito, “solicitar 

colaboração de quaisquer autoridades administrativas ou policiais”. 

Estas recomendações devem ser aplicadas em todas as operações urbanísticas a serem desenvolvidas na 

área do Parque das Nações e em outros locais onde sejam realizadas reconversões de áreas industriais 

com solos contaminados. 

O objetivo deste Estudo Piloto é estudar o impacte real ou potencial na saúde resultante da adoção das 

Recomendações emitidas pela Comissão Técnica constituída para monitorar a expansão do Hospital CUF 

Descobertas no Parque das Nações em relação às operações urbanas em futuras reconversões de áreas 

industriais com solos contaminados, mediante proposta de medidas legislativas. 

Para tal, foi aplicado como método de avaliação um estudo misto de impacte à saúde, retrospetivo, na 

medida em que a situação de referência é a do Hospital CUF Descobertas, mas prospetivo, considerando 

que se pretende propor medidas legislativas para futura gestão territorial, operações em locais com solos 

contaminados. 
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A existência de locais contaminados tem importantes consequências ambientais e socioeconómicas, uma 

vez que a contaminação pode inviabilizar as funções do solo, o que contribui para a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas, para a qualidade do ar e para a existência de ecossistemas específicos, entre 

outros aspetos. 

Este exercício, devido a várias restrições, pretende apresentar a metodologia para realizar a Avaliação de 

Impacte na Saúde (oficinas realizadas pelos consultores da OMS, no INSA) numa abordagem de "aprender 

fazendo", reforçando a importância da implementação de boas práticas para a reconversão de solos 

contaminados de áreas industriais para áreas urbanas, a fim de minimizar eventuais impactes na saúde 

das populações residentes e trabalhadoras. 

Os objetivos específicos são: 

1. Identificar e caracterizar o impacte na saúde resultante da descontaminação ou remediação de solos 

contaminados, proposto para a fase de elaboração do projeto de operação urbana; 

2. Promover o envolvimento das várias partes interessadas (stakeholders). 

A figura 3 apresenta uma escala de tempo com os principais eventos que estiveram na origem deste HIA. 

 
Figura 3 - Linha do tempo do problema 

1.3 PERFIL DA POPULAÇÃO  

Os dados referentes a este capítulo foram extraídos do documento ACES Lisboa Central - Plano Local de 

Saúde 2018-2021 - Uma Responsabilidade de Todos (Quitério et al, 2018). 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), Estrutura Organizacional dos Cuidados de Saúde Primários, 

de Lisboa Central está integrado na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). 

É um dos três agrupamentos que integram a área geográfica do Município de Lisboa, juntamente com o 

ACES Norte Lisboa e parte do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras. 

A freguesia do Parque das Nações (epicentro do Estudo de Impacte na Saúde) faz parte do ACES Lisboa 

Central, que também inclui: Olivais, Marvila, Areeiro, Beato, Arroios, Penha de França, São Vicente, Santo 

António, Santa Maria Maior, Campo de Ourique (apenas parte), Misericórdia e Estrela (Figura 4). 
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Figura 4 - Grupo de Centros de Saúde do ACES Lisboa Central e respetiva organização administrativa das freguesias 

que o compõem (em Carta Administrativa de Portugal 2017 (Direção-Geral do Território) 

 

O ACES Lisboa Central tem uma área de 32,94 km2 e um ambiente urbano na sua totalidade. Segundo 

dados do Censo 2011, a área de influência abrange 261.350 residentes, com uma densidade populacional 

de aproximadamente 7.934 residentes/km2, com um registo superior à densidade populacional do 

município de Lisboa (6.448 residentes/km2). 

O Parque das Nações é a freguesia com a menor densidade populacional (3.864 residentes/Km2) e Arroios 

(14.860 residentes/Km2) a freguesia com a maior densidade populacional do ACES Lisboa Central. 

Os dados anteriores a 2012 estão disponíveis para as freguesias existentes na área da EXPO antes das 

mudanças administrativas, implementadas em 2012, nas freguesias de Lisboa. Os dados sobre a população 

residente nas freguesias existentes na área da EXPO em 2001 e 2011, de acordo com os dados do Censo, 

são apresentados na Tabela 1. Os dados mostram que a população residente não mudou 

significativamente entre 2001 e 2011 para a maioria das freguesias. 

Tabela 1 - População residente em 2001 e 2011 (dados do censo) 

FREGUESIA POPULAÇÃO RESIDENTE EM 2001 POPULAÇÃO RESIDENTE EM 2011 

Marvila 38.102 38.767 

Santa Maria dos Olivais 51.036 46.410 

Moscavide 14.266 12.184 

Sacavém 18.469 17.659 

Santa Iria da Azoia 18.240 17.571 

São João da Talha 17.252 17.970 

Portela 11.809 15.441 

Bobadela 8.839 8.577 

Prior Velho 7.136 6.683 

 

Os dados sobre a população residente nas freguesias existentes na área da EXPO em 2011 (dados do 

censo) por sexo e faixa etária são apresentados na tabela 2 e figura 5. Os dados mostram que a distribuição 

da população residente por faixa etária é semelhante entre as freguesias e em ambos os sexos. 
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Tabela 2 - População residente em 2011 por faixa etária (dados do censo) 
 TOTAL 0 - 14 ANOS 15 - 24 ANOS 25 - 64 Anos 65 - 74 Anos ≥75 Anos 

 HOMENS E MULHERES 

Marvila 38.102 5.257 4.448 21.272 4.021 3.104 

Santa Maria dos 
Olivais 

51.036 7.346 4.943 26.632 5.544 6.571 

Moscavide 14.266 2.077 1.048 7.751 1.650 1.740 

Sacavém 18.469 2.931 1.902 10.290 2.078 1.268 

Santa Iria da Azoia 18.240 2.815 1.820 10.343 2.052 1.210 

São João da Talha 17.252 2.502 1.963 10.054 1.752 981 

Portela 11.809 1.440 1.061 6.442 1.889 977 

Bobadela 8.839 1.154 772 5.091 1.059 763 

Prior Velho 7.136 1.328 814 4.148 479 367 

 

 

 

 
Figura 5 - Distribuição etária da população residente de acordo com o sexo 

 

Em 2014, no ACES Lisboa Central, cerca de 27,8% da população residente tinha 65 anos ou mais. A partir 

da comparação entre idosos e população ativa, através do índice de envelhecimento, pode-se concluir 

que Lisboa possui uma dependência de jovens e idosos maior que a de Portugal (continental) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Índice de envelhecimento, dependência de jovens e idosos em Lisboa e no Continente, em 2016 
 MUNICÍPIO DE LISBOA PORTUGAL CONTINENTAL 

Índice de envelhecimento 182 154 

Dependência de jovens 27,8 21,5 

Dependência de idosos 50,7 33,1 

 

No domínio dos determinantes sociais da saúde, o território de Lisboa Central caracteriza-se pela 

coexistência de grandes desigualdades e assimetrias no seu território. A maioria das freguesias apresenta 

desempenho inferior ao da média do município para os indicadores socioeconómicos relevantes: 

desemprego, analfabetismo, abandono escolar, ensino superior completo e trabalho não qualificado. 
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O número de beneficiários do rendimento de inserção social em 2011 (Censo) foi superior à média em 

Marvila, Beato, Olivais e Santa Maria Maior. É nas freguesias mais populosas (Marvila e Olivais concentram 

mais de 34% da população da área de abrangência do território de Lisboa Central) que encontramos um 

número maior de mulheres em idade fértil e com maior taxa de natalidade. 

Existe uma diferença na distribuição por setor de atividade económica no município de Lisboa (setor 

terciário - 89,2%, setor secundário - 10,5%), em comparação com o cenário nacional (setor terciário - 

70,2%, setor secundário - 26,8%). 

Neste estudo, não foi possível considerar a população de trabalhadores da freguesia do Parque das Nações 

devido às limitações inerentes à recolha de dados. 

No Anexo I, são apresentados os dados de morbidade obtidos do Sistema de Informações SIARS (Sistema 

de Informações das Administrações Regionais de Saúde) para a população matriculada nas Unidades de 

Saúde locais. Os dados de mortalidade para a cidade de Lisboa também são apresentados no Anexo I. 

1.4 OBJETIVOS 

Este estudo pretende contribuir para: 

- Identificação e caracterização do impacte na saúde devido à existência de solos contaminados, de 

acordo com os objetivos estabelecidos nas recomendações para operações urbanas em áreas com 

solos contaminados. 

- Proposta de medidas para sensibilizar investidores em áreas urbanas para os potenciais ganhos em 

saúde resultantes da descontaminação de solos contaminados. 

- Desenvolvimento de conhecimento técnico e metodologia adaptados ao contexto nacional em 

solos contaminados. 

- Promoção do comprometimento e do envolvimento das diversas partes interessadas. 

- Promoção de novas recomendações para o desenvolvimento de medidas legislativas apropriadas. 
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2 GESTÃO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO E PREVISÃO DE IMPACTES NA SAÚDE 

Na fase de screening, avaliou-se o impacte da realização do HIA, identificou-se a população-alvo, definiu-

se a área de estudo, foram escolhidos os indicadores de estado de saúde e foi aplicada uma ferramenta 

de triagem. O resultado da triagem foi que o grupo de trabalho deve prosseguir com o HIA após alguns 

ajustes da proposta. 

Na fase de scoping, os elementos do comitê diretor (SC) foram identificados, bem como foram definidas 

as suas funções. Nessa fase, os termos de referência para avaliação foram definidos e a estratégia de 

pesquisa desenvolvida. Os principais resultados do HIA foram identificados e uma estratégia de avaliação 

desenvolvida. O plano de trabalho do HIA também foi definido. 

Dentre as condições sociais e económicas que poderiam influenciar a saúde, foram consideradas: 

educação, emprego, puericultura, interação com a comunidade, acesso a atividades desportivas, acesso a 

atividades culturais e recreativas e acesso a serviços de saúde. Esta seleção diz respeito à alta 

concentração de escolas e empresas, incluindo creches e jardins-de-infância, na área alvo do EIS. 

Considerando que os contaminantes ambientais podem ter um efeito de saúde mais pronunciado em 

grupos mais vulneráveis da população, como as crianças, essa proposta pode ter um alto impacte. 

A área da EXPO contém vários espaços para a realização de atividades esportivas e culturais, além de 

vários parques e espaços públicos que também podem ser utilizados para atividades desportivas ao ar 

livre, além de ser palco de vários eventos desportivos em nível nacional e internacional. 

A proposta tem um impacte direto na saúde da população residente e trabalhadora, e são esperados 

efeitos no acesso aos cuidados de saúde. 

No que diz respeito a questões estruturais que afetam a saúde, espera-se que esta proposta tenha um 

impacte direto no habitat construído (habitações particulares, prédios públicos, prédios comerciais, 

parques) e espaços verdes. 

A qualidade da água e a qualidade do solo são diretamente afetadas pela proposta, pois as recomendações 

permitirão uma construção segura em áreas contaminadas. Em relação às questões familiares e 

individuais, a proposta terá impacte na prática de atividade física, renda e coesão familiar. 

2.2 GOVERNANÇA 

O grupo de trabalho operacional para o presente EIS inclui membros de várias organizações nacionais com 

experiência em diferentes áreas e é composto pelos seguintes membros (ordem alfabética): 

- Ausenda Machado (INSA - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP) 

- Cândida Pité-Madeira (ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP) 

- Lígia Ribeiro (ARSLVT) 

- Manuela Ferreira (Ordem dos Enfermeiros) 

- Sónia Namorado (INSA) 

- Vera Noronha (ARSLVT) - ponto focal 

- Bernardo Lemos (INE - Instituto Nacional de Estatística) - como consultor nas fases iniciais deste 

trabalho. 
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A Comissão de Gestão (CG) para o EIS foi estabelecida para funcionar como um grupo consultivo do grupo 

de trabalho operacional do HIA. Especialistas em cada uma das áreas identificadas como relevantes para 

o desenvolvimento do HIA foram convidados para a CG, sendo composto pelos seguintes membros 

(Tabela 4). 

Tabela 4 - Composição da Comissão de Gestão 

MEMBRO ORGANIZAÇÃO ESPECIALIDADE/ CONTRIBUTO PARA HIA 

Cristiano Amaro CCDR-LVT Especialista em poluição do solo 

Francisco Ferreira FCT/UNL Especialista em poluição do ar 

Luísa Nogueira CCDR-LVT Especialista em poluição do ar 

João Paulo Teixeira ISPUP Especialista em saúde ambiental 

Maria do Carmo Figueira APA Especialista em EIS 

Marco Martuzzi OMS Europa Especialista em EIS 

Mário Pereira Autoridade de Saúde Especialista em Saúde Pública 

Paulo Gomes Hospital CUF Descobertas  Especialista em Cuidados de Saúde 

 

As tarefas da CG incluirão ajudar na recolha de informações relevantes para o EIS, apoiar o grupo de 

trabalho operacional do EIS na interpretação dos resultados da avaliação de riscos, revisão do relatório 

final do EIS e avaliar a contribuição de cada organização envolvida. 

O objetivo do presente HIA é analisar o impacte real ou potencial da adoção das recomendações emitidas 

pela Comissão Técnica criada para monitorizar a expansão do Hospital CUF Descobertas no Parque das 

Nações, em operações de urbanização para reconversão de áreas industriais com solos contaminados. 

A zona da EXPO sofreu uma alteração ao nível das freguesias em 2012, com a criação de uma nova 

freguesia - Parque das Nações - e a redefinição dos limites geográficos de outras freguesias. Os limites da 

nova freguesia não coincidem com os das freguesias anteriores e, devido a esta alteração, a definição da 

área de estudo foi difícil, porque os dados da área do Parque das Nações anteriores a 2012 são atribuídos 

a mais de uma freguesia. 

Considerando todas as restrições, a área geográfica do HIA inclui a área correspondente aos limites 

geográficos da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Esta área foi escolhida porque se sobrepõe à 

área geográfica da refinaria existente anterior, que foi a fonte de contaminação do solo e é uma área 

administrativa oficial. 

O âmbito do EIS em termos de população inclui as populações residentes e trabalhadoras da Junta de 

Freguesia do Parque das Nações. Os dados sobre a população que trabalha na área de estudo não estão 

disponíveis e, portanto, a caracterização dessa população não é possível. 

Como o presente EIS é um estudo piloto, os recursos comprometidos são muito limitados: os recursos 

humanos envolvidos são os elementos do grupo de trabalho operacional e não há financiamento 

disponível. 

Para a elaboração deste estudo, houve várias limitações, a saber: 

a) Dificuldade na definição da área de estudo, uma vez que o Parque das Nações possui uma área 

relativamente grande e grande parte dela foi de reabilitação urbana após a desativação de grandes 
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empresas químicas, possivelmente sujeitas a outros tipos de intervenções anteriores ao presente 

estudo; 

b) As informações disponíveis ao nível da freguesia limitam-se à caracterização da população 

residente. Além disso, a freguesia do Parque das Nações foi criada apenas em 2012, com partes das 

antigas freguesias de Santa Maria dos Olivais (Concelho de Lisboa) e as antigas freguesias de 

Moscavide e Sacavém (Concelho de Loures). As informações atualmente disponíveis no nível 

paroquial são de data posterior, o que limita a construção de longas séries temporais no conjunto 

já pequeno do que está disponível; 

c) As divisões geográficas da área de serviços públicos de saúde e do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) não são coincidentes; 

d) Dificuldade em obter dados reais de saúde, uma vez que os dados existentes se referem aos obtidos 

nos serviços públicos de saúde e grande parte da população da área de estudo utiliza serviços 

privados de saúde e, portanto, não é possível obter dados relacionados à população utilizando 

serviços privados; 

e) Dificuldade em obter dados sobre a população trabalhadora na área em estudo; 

f) Dificuldade em obter dados sobre a população que utiliza a área de estudo para lazer; 

g) Dificuldade em obter dados ambientais sobre os solos, uma vez que a Agência Ambiental 

Portuguesa (APA) fez parte deste grupo no workshop, mas não colaborou neste trabalho, tendo 

enviado o pedido de dados à Câmara Municipal de Lisboa, que até à data não respondeu à 

solicitação; 

h) Dificuldade em obter dados ambientais de parâmetros do ar relacionados à qualidade do solo (COV 

- compostos orgânicos voláteis), uma vez que a rede de monitorização da qualidade do ar não inclui 

esse tipo de parâmetros; 

i) Tempo muito limitado para realizar HIA; 

j) Apoio reduzido por parte da OMS (que originou que o trabalho se tenha iniciado em 2017 e apenas 

esteja concluído agora); 

k) Além da preocupação acima, acesso a informações relevantes para responder ao componente de 

patrimônio - informações limitadas com a necessidade de desenvolver coleções específicas com 

metodologias complexas e altos custos. 

2.3 ENVOLVIMENTO 

As seguintes organizações foram identificadas como partes interessadas: 

- Associação de Moradores do Parque das Nações (AMPN); 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT); 

- Direção-Geral de Saúde (DGS); 

- Câmara Municipal de Lisboa (CML); 

- Grupo Mello / CUF Descobertas Hospital; 

- Junta de Freguesia do Parque das Nações (JFPN); 

- Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

- Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT); 

- Comissão Técnica instituída para monitorizar a expansão do Hospital CUF Descobertas no Parque 

das Nações (TC). 

As partes interessadas identificadas incluem organizações interessadas no tema e responsáveis pela 

proteção e promoção da saúde e bem-estar da população que vive na área. Entre as organizações 

interessadas no tema, foram identificadas organizações com responsabilidades nas decisões relativas à 
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reconversão urbana do Parque das Nações, a saber, Câmara Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia do 

Parque das Nações e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

Foi realizada uma análise às partes interessadas, para identificação das partes interessadas relevantes e 

para uma primeira análise de seu valor, experiência e vontade de contribuir. Os seguintes parâmetros 

foram considerados nesta análise: 

- Contribuição: a parte interessada tem informações, conselhos ou conhecimentos sobre o assunto 

que podem ser úteis para o grupo de trabalho? 

- Legitimidade: qual é a legitimidade da reivindicação de participação das partes interessadas? 

- Disposição para se envolver: Quão disposta está a parte interessada a se envolver? 

- Influência: quanta influência a parte interessada tem? 

- Necessidade de envolvimento: é alguém que poderia atrapalhar ou deslegitimar o processo se não 

fosse incluído no trabalho? 

Cada um dos parâmetros foi avaliado como baixo, médio ou alto. A tabela 5 apresenta os resultados da 

análise das partes interessadas. 

Tabela 5 - Análise das partes interessadas (Stakeholders) 

STAKEHOLDERS CONTRIBUIÇÃO LEGITIMIDADE DISPONIBILIDADE PARA 

ENVOLVIMENTO 
INFLUÊNCIA NECESSIDADE DE 

ENVOLVIMENTO 

AMPN Baixo Alto Baixo Baixo Baixo 

CCDR-LVT Médio Alto Alto Médio Alto 

DGS Alto Baixo Baixo Médio Médio 

CML Médio Alto Alto Alto Alto 

Grupo Mello  Baixo Alto Médio Alto Alto 

JFPN Baixo Alto Médio Alto Alto 

APA Alto Alto Baixo Alto Alto 

ARSLVT Alto Alto Alto Alto Alto 

TC Alto Alto Médio Médio Alto 

 

Também foi realizado um exercício de mapeamento das partes interessadas para permitir uma melhor 

avaliação da experiência e disposição de participar das partes interessadas identificadas. Os resultados 

deste exercício são apresentados na Figura 6. 

 
Figura 6 - Mapeamento da vontade e experiência das partes interessadas do EIS 
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Os processos de envolvimento das partes interessadas têm efeitos facilitadores para o desenvolvimento 

do presente estudo de impacte na saúde em relação à adoção de recomendações sobre operações 

urbanas na conversão de áreas industriais com solos contaminados. Nesse sentido, foi identificado um 

grupo de stakeholders, conforme a Tabela 6, que destaca o processo de envolvimento e comunicação. 

Tabela 6 - Plano de comunicação e engajamento das partes interessadas (Stakeholders) 

STAKEHOLDER PODER/INTERESSE* PRINCIPAIS INTERESSES E QUESTÕES VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO FREQUÊNCIA 

AMPN 
 

3/1 Resultados de HIA: folheto Correio eletrónico Uma vez 

CCDR-LVT 1/2 Resultados do HIA: folheto, 
relatório final 

Correio eletrónico 
Encontro Técnico 

Uma vez  
Reunião final 

DGS 1/2 Resultados do HIA: folheto, 
relatório final 

Correio eletrónico 
Encontro Técnico 

Uma vez  
Reunião final 

CML 2/1 Resultados do HIA: folheto, 
relatório final 

Correio eletrónico 
Encontro Técnico 

Uma vez  
Reunião final 

Grupo Mello 
 

3/3 Resultados de HIA: folheto Correio eletrónico Uma vez 

JFPN 
 

3/1 Resultados de HIA: folheto Correio eletrónico Uma vez 

APA 1/2 Resultados do HIA: folheto, 
relatório final 

Correio eletrónico 
Encontro Técnico 

Uma vez  
Reunião final 

ARSLVT 2/1 Resultados do HIA: folheto, 
relatório final 

Correio eletrónico 
Encontro Técnico 

Uma vez  
Reunião final 

TC 1/1 Resultados do HIA: folheto, 
relatório final 

Correio eletrónico 
Encontro Técnico 

Uma vez 
Reunião final 

* 1 - alto; 2 - médio; 3 - baixo 

 

Considerando que os contaminantes ambientais identificados podem ter um efeito de saúde mais 

pronunciado em grupos mais vulneráveis da população, como crianças, e considerando que a área de 

estudo possui uma alta concentração de escolas, incluindo creches e jardins-de-infância, as crianças serão 

um grupo da população onde o HIA atual pode ter o maior impacte. 

As mulheres grávidas também são conhecidas por serem um grupo vulnerável, onde os efeitos na saúde 

resultantes da exposição aos contaminantes ambientais identificados podem ser mais pronunciados. 

Os trabalhadores da construção civil podem estar expostos a doses mais altas dos contaminantes 

identificados, o que pode resultar em efeitos para a saúde mais pronunciados. 

O envolvimento das partes interessadas é um componente essencial de um HIA e deve ser iniciado o mais 

cedo possível. Os objetivos do engajamento das partes interessadas são: 

- Obtenção de informações sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho operacional; 

- Garantir transparência e uma análise rigorosa dos possíveis impactes; 

- Obtenção de conhecimento local ou informações científicas e outras que possam melhorar a 

integridade do HIA; 

- Promoção da colaboração entre as diferentes instituições identificadas. 
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3 AVALIAÇÃO 

3.1  VIAS DE EXPOSIÇÃO CONCEPTUAL 

A mera presença de solo contaminado não representa um potencial risco para a saúde humana. Têm de 

ser estabelecidas e validadas as vias de exposição. A Figura 7 mostra um modelo conceptual de exposição 

à contaminação com os seguintes elementos: 

- Prováveis fontes de contaminação removidas (tanques de combustível e outras infraestruturas); 

- Contaminações com infiltração de possíveis derrames nas camadas superiores e o seu transporte 

para níveis mais baixos, atingindo as águas subterrâneas; 

- Futuros utilizadores da zona (residentes/trabalhadores/visitantes e trabalhadores da construção de 

novas estruturas). 

Esses recetores podem ser expostos à contaminação por vias de exposição distintas. Enquanto os 

trabalhadores das novas construção estarão expostos por via da ingestão de solo, contato dérmico com o 

solo e inalação de voláteis, os futuros utilizadores (uma vez que a área é praticamente toda pavimentada 

e os solos contaminados estão em profundidades maiores que 1 m, não há contato direto entre os 

recetores e os solos) provavelmente só serão expostos por via da inalação de voláteis. 

 
Figura 7  - Modelo conceptual das vias de exposição em cenário de solos contaminados 

 

Hoek et al (2018) propuseram estruturas semelhantes baseadas em modelos europeus (Figura 8) para 

ilustrar este tipo de exposições (multimédia). No cenário de solo contaminado, a distinção entre exposição 

e concentração no ambiente é extremamente importante. Exposição requer contato de seres humanos 

com poluentes no meio ambiente. Portanto, a exposição é determinada pela interação entre a 

contaminação ambiental e os recetores humanos. A ingestão de solo, o consumo de vegetais e a inalação 

de vapor são frequentemente as vias mais importantes, mas isso depende criticamente do contaminante. 

Quando focada no solo, a exposição humana de uma população que vive perto de um local depende dos 

seguintes grupos de fatores: 

- Tipo de local, afetando o poluente específico e a magnitude da contaminação; 
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- Fatores de nível macro, como topografia, hidrologia e meteorologia que influenciam o destino e o 

transporte de poluentes; 

- Propriedades do solo, incluindo pH, teor de carbono orgânico e a direção dos aquíferos; 

- Propriedades dos poluentes, incluindo solubilidade, pressão de vapor, reatividade; 

- Mecanismos de transformação e transporte de poluentes entre compartimentos ambientais; 

- Uso do solo, como a produção de vegetais para consumo humano; 

- Fatores de ingestão, como taxa de inalação e consumo de vegetais produzidos localmente. 

 
Figura 8  - Modelo de vias de exposição (Hoek et al, 2018) 

3.1.1 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO UTILIZANDO UM MODELO INFORMÁTICO PARA A AVALIAÇÃO DO RISCO 

Os métodos de avaliação da exposição para avaliação de riscos para a saúde humana de áreas 

contaminadas foram revistos recentemente. Nesta revisão quer a monitorização quer o modelo da 

exposição humana são discutidos. Nesta seção, focámo-nos nos modelos de exposição.  

Uma comparação dos modelos de exposição usados em diferentes países da UE para a triagem ou 

screening da avaliação de risco foi publicada pelo Joint Research Centre, com base na contribuição de um 

grande grupo de especialistas nacionais. Carlon e colaboradores relataram diferenças substanciais nas 

previsões de modelos, especialmente relacionadas com a escolha dos recetores que precisavam de ser 

protegidos e quais as vias de exposição a incluir (Carlon et al, 2001). Particularmente, a inclusão de 

'exposição ao ar interior' e 'consumo de vegetais caseiros' teve um impacte importante nas estimativas 

totais de exposição humana. Para os cálculos de risco, a inclusão de poluição de fundo de outras fontes 

que não o local contaminado (por exemplo, fumar e o Cd) contribuiu para diferenças na estimativa de 

risco. Uma comparação das previsões de modelos de 7 modelos europeus, incluindo CSOIL e CLEA, 

mostrou diferenças com duas ordens de magnitude na exposição total calculada numa série de cenários. 

As diferenças foram particularmente grandes para as vias de exposição 'inalação do ar interior' e 'consumo 

de vegetais contaminados'. Para componentes mais móveis e voláteis, as diferenças entre os modelos 

foram maiores. 

3.1.2 MODELO DE RISCO CONCEPTUAL 

A Figura 9 mostra um modelo de risco conceptual que inclui os seguintes elementos: 
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- Fontes de contaminação existentes (solo e água); 

- Mecanismos para transporte da contaminação dos níveis mais baixos para a superfície (interior e 

exterior); 

- Residentes, trabalhadores da construção civil e trabalhadores que participarão na construção das 

novas estruturas. 

 
Figura 9 - Modelo conceptual do risco 

3.2 DESCRIÇÃO DOS EFEITOS NA SAÚDE  

A avaliação de risco à saúde pode ser definida como “… um procedimento para caracterizar a natureza e 

magnitude dos riscos para a saúde humana devido a contaminantes químicos e a outros fatores de risco 

que podem estar presentes no ambiente. Utiliza ferramentas, formatos e premissas cientificamente 

estabelecidas para modelação de riscos.” (OMS, 2013). 

De acordo com a literatura (Cocarta et al, 2015) os principais contaminantes existentes em solos 

contaminados por hidrocarbonetos são os seguintes: 

a) Compostos orgânicos voláteis (COV): benzeno, tolueno, etilbenzeno, m-xileno, o-xileno, metil 

terbutil éter; 

b) Compostos orgânicos semi-voláteis (COSV) e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP): 

acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo antraceno, benzo pireno, benzo fluoranteno, benzo 

perileno, criseno, dibenzo antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno pireno, naftaleno, fenantreno, 

pireno;   

c) Metais: cádmio, crómio (III), crómio (IV), chumbo. 

As amostras de solo da área de estudo foram testadas para hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH C10-

C40), a fração mais volátil de hidrocarbonetos de petróleo (TPH C5-C10) e BTEX (benzeno; tolueno; 

etilbenzeno; e o-, m- e p-xilenos). Nalgumas das amostras mais contaminadas, o conteúdo de PAH 

também foi analisado. Com base nos resultados das análises, os poluentes identificados como críticos na 

área de estudo foram os hidrocarbonetos de petróleo e o BTEX. 

O presente EIS pode ter impacte sobre os vários determinantes, entre os quais: 
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1. Acesso a serviços públicos (por exemplo, creche, assistência médica): atividades culturais, serviços 

de saúde e desportos; 

2. Habitat construído: moradias, prédios, áreas verdes e outros espaços públicos; 

3. Ambiente: qualidade do ar, qualidade do solo, qualidade da água; 

4. Fatores socioeconómicos (por exemplo, educação, emprego): educação, emprego e rendimento 

familiar; 

5. Fatores comportamentais: coesão familiar, interação com a comunidade e prática de atividades 

físicas. 

Vários dos determinantes identificados podem afetar a saúde da população. A associação entre qualidade 

do ar e doenças respiratórias e cardiovasculares está bem documentada na literatura (Schraufnagel et al, 

2019; Mannucci et al, 2015; Shah et al, 2013). Sabe-se também que a qualidade do ar está associada à 

ocorrência de neoplasias, principalmente cancro de pulmão (Kim et al, 2018). A qualidade do ar também 

está relacionada com a reprodução (Guo et al, 2019). Algumas queixas e sintomas também estão 

associados à qualidade do ar, como dor de cabeça (Vodonos et al, 2015). Alguns estudos documentaram 

a associação entre qualidade do ar e saúde mental e bem-estar, nomeadamente depressão e suicídio 

(Gładka et al, 2018). Por outro lado, a prática de atividade física está associada a um risco reduzido de 

doença cardiovascular (Eijsvogels et al, 2016). A saúde mental e o bem-estar estão associados a fatores 

socioeconómicos e a fatores comportamentais, como coesão familiar e interação com a comunidade. De 

acordo com os determinantes identificados e os efeitos associados à saúde, a via causal apresentada na 

Figura 10 foi desenvolvida e proposta para o atual EIS. 

 



 

 
Figure 10 - Modelo causal 
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Considerando que, na área em estudo, os hidrocarbonetos de petróleo e o BTEX foram identificados 

como os poluentes críticos e que alguns desses compostos são reconhecidos como carcinogénicos 

para os humanos [o benzeno é classificado no Grupo 1, de acordo com a IARC (Grupo de Trabalho 

da IARC para Avaliação de Riscos Carcinogénicos), 2017 e etilbenzeno como grupo 2B (IARC, 2000)], 

a avaliação de risco incidiu sobre o risco de cancro. 

3.3 AVALIAÇÃO DE RISCO 

A avaliação de riscos para a saúde, em regra, compreende os seguintes fases, como mostra a figura 

11. 

 

Figura 11 - Avaliação de risco para o ser humano 

3.3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CONTAMINANTES 

Como mencionado anteriormente, o Parque das Nações era uma zona industrial onde estavam 

localizados os depósitos da Refinaria de Cabo Ruivo e os derivados de petróleo. Entre outros, havia 

gasolina, diesel, GLP, óleo combustível, nafta, combustível para aviação, betume (para asfalto e 

isolamento) e enxofre (para produtos farmacêuticos, agricultura e branqueamento de celulose). A 

Fábrica de Gás da Matinha também operava carvão, nafta e ácido ftálico e gás natural. Os 

contaminantes detetados eram característicos de atividades ligadas à indústria do petróleo. De 

acordo com os dados disponíveis, há contaminação ao norte e ao sul do Hospital CUF Descobertas, 

como mostra a Figura 12, e os produtos químicos de interesse são BTEX, TPH, HAPs e metais 

pesados. 
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Figure 12 - Identificação dos locais contaminados em redor do Hospital CUF Descobertas  

Os dados sobre a monitorização da qualidade do ar estão disponíveis apenas para as duas estações 

consideradas representativas da qualidade do ar na área de estudo: Beato (estação inferior) e 

Olivais (estação inferior). O Anexo I mostra os parâmetros analisados por cada estação, por ano, e 

os resultados no período de 2012 a 2016. A Tabela 7 classifica os parâmetros de qualidade do ar, 

de acordo com probabilidade, escala, horizonte temporal e distribuição de efeitos, segundo a área 

geográfica. 

Tabela 7 - Classificação dos parâmetros de qualidade do ar, de acordo com probabilidade, escala, horizonte 

temporal e distribuição de efeitos, segundo a área geográfica 

 PARÂMETROS DE QUALIDADE DO AR PROBABILIDADE ESCALA PERÍODO  DISTRIBUIÇÃO DOS EFEITOS 

Dióxido de enxofre (SO2) Média Baixa 2012-2016 Estação dos Olivais  

Ozono (O3) Média Baixa 2012-2016 Área Geográfica 

Monóxido de carbono (CO) Média Baixa 2012-2016 Área Geográfica 

Benzeno (C6H6) Média Baixa 2013 Estação do Beato  

Partículas PM10  Média Baixa 2012-2016 Área Geográfica 

Partículas PM2,5  Média Baixa 2012-2016 Área Geográfica 

Dióxido de azoto (NO2) Média Baixa 2012-2016 Área Geográfica 

Nos solos e nas águas subterrâneas, os resultados demonstraram a existência de algumas 

substâncias com concentrações acima dos valores de referência, a saber: 

a) Nos solos: 

- HAP: naftaleno, acenaftileno, 2-metilnaftaleno; 

- Metais: arsénico, chumbo e selénio; 

- C06-C10, C10-C16 e C16-C40 hidrocarbonetos; 

- Bis (2-etilhexil) ftalato; 

- Bromometano. 

b) Nas águas subterrâneas: 

- Hidrocarbonetos; 

- Antimónio; 
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- Fenóis; 

- C10-C40 hidrocarbonetos; 

- Tricloroeteno e tetracloroeteno. 

As amostras de solo mostram concentrações de TPH C5-C10, TPH C10-C16, benzeno, tolueno, 

xilenos, naftaleno, acenaftileno, benzo(α)pireno, arsénio, cobre, chumbo e zinco acima dos 

respectivos valores de referência do padrão de Ontário. 

As manchas contaminadas do solo associadas a cada um dos contaminantes têm extensões e 

profundidades variadas, parcialmente sobrepostas. O contaminante com a maior concentração é o 

TPH C10-C16. Os contaminantes com maior disseminação profunda são: TPH C5-C10, C10-16 e 

Benzeno, o que não é surpreendente, uma vez que esses contaminantes geralmente possuem altas 

mobilidades. 

Nalguns pontos, no entanto, os contaminantes atingiram as águas subterrâneas, espalhando-se 

lateralmente pelo nível das águas. 

Os resultados são consistentes com a contaminação de terras superficiais, onde os contaminantes 

se infiltraram em profundidade no solo e em que o episódio ou episódios de contaminação 

ocorreram num passado relativamente distante. 

O objetivo é avaliar o risco para a saúde resultante da concentração de poluentes no solo e nas 

águas subterrâneas da área em estudo. 

A análise de risco é feita considerando que a população está exposta ao solo contaminado pelas 

vias de exposição: ingestão do solo, contato dérmico com o solo e inalação de voláteis. 

As fontes químicas específicas do processo de descontaminação são as seguintes: 

1. Os solos contaminados têm concentrações de C5-C10 TPH, benzeno, tolueno, etilbenzeno 

e xilenos, embora não em toda a zona afetada, pelo que os hidrocarbonetos voláteis e BTEX 

podem ser libertados para o ar durante as escavações. Não é possível prever a quantidade 

e a concentração das emissões gasosas. 

2. Contato dérmico e ocular com o solo ou com águas subterrâneas contaminadas. Os 

trabalhadores podem ter contato dérmico e/ou ocular com o solo e/ou águas subterrâneas 

contaminadas durante as escavações. 

3. É provável que a via de entrada de partículas contaminadas do solo nos trabalhadores seja 

pela ingestão de alimentos e bebidas no local das escavações ou no armazenamento 

temporário de solos contaminados. 

 

As concentrações dos contaminantes detetados nas amostras de solo de 2017, juntamente com os 

valores de referência para as características de perigo, estão na Tabela 8. 

Tabela 8 - Contaminantes e respetiva concentração nas amostras de solo e valores de referência 

 

 

 

 

 

  CONCENTRAÇÃO MÁXIMA 

DETETADA   
VALORES DE 

REFERÊNCIA 
Metais    

Arsénio (As) mg/kg dm 27 18 

Cobre (Cu) mg/kg dm 210 180 

Óxido de cobre (CuO) mg/kg dm 262 - 
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Como os valores de referência usados consideram o uso do solo como residencial, para condições 

de água subterrânea não potável, optámos por usar os valores definidos na Tabela 3 da versão atual 

do Padrão de Ontário: Full depth Generic Site Condition Standard in a Non Potable Groundwater 

Condition: Table 3 of the Standard for fine soils (Ontario Ministry of the Environment, 2011). 

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE EXPOSIÇÃO 

O guia do software Interactive CLEA - Clea Software Versão 1.071 da Agência do Meio Ambiente de 

2015 (Jeffries, 2009) foi utilizado para realizar a caracterização do risco de exposição. O software 

CLEA é baseado no modelo CLEA. O modelo CLEA usa premissas genéricas sobre o destino e o 

transporte de produtos químicos no ambiente e um modelo conceitual genérico para as condições 

do local e o comportamento humano de forma a estimar a exposição de crianças e adultos a 

contaminantes do solo para aqueles que potencialmente vivem, trabalham e / ou brincam em locais 

contaminados, por longos períodos de tempo (Jeffries, 2009). 

Na seleção de contaminantes e concentrações a serem adotadas no modelo, foram feitas as 

seguintes premissas: 

a) Presume-se que as concentrações conservadoras do solo e das águas subterrâneas tenham 

atingido as concentrações máximas obtidas; 

b) Evidência do efeito na saúde associado ao contaminante. 

Tendo em conta os contaminantes existentes no solo, as substâncias selecionadas para análise 

neste estudo foram: arsénio, chumbo, benzeno, tolueno, etilbenzeno e benzo(α)pireno. 

A quantificação da exposição foi realizada em toda a população, considerando a exposição ao solo 

contaminado e a exposição ao solo remediado. Tendo em consideração o efeito diferencial à saúde 

de contaminantes em populações vulneráveis foram considerados para este estudo seis cenários 

diferentes: 

Chumbo (Pb) mg/kg dm 140 120 

Zinco (Zn) mg/kg dm 2100 340 

Óxido de zinco (ZnO) mg/kg dm 2614 - 

Hidrocarbonetos monoaromáticos       

Benzeno mg/kg dm 5,6 0,17 

Tolueno mg/kg dm 14 6 

Etilbenzeno mg/kg dm 20 15 

Xilenos (soma) mg/kg dm 73 25 

Hidrocarbonetos de petróleo       

TPH C5-10 mg/kg dm 2400 65 

TPH C10-C16 mg/kg dm 2000 150 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos      

Naftaleno mg/kg dm 31 0,75 

Acenaftileno mg/kg dm 0,34 0,17 

Benzo(α)pireno mg/kg dm 0,43 0,3 

340 TPH Total (Gasolina) % massa 0,2 0,1 

351 TPH Total (Gasóleo) % massa 1 -  
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 Cenário 1 - Adultos expostos a solo contaminado; 

 Cenário 2 - Crianças expostas a solo contaminado; 

 Cenário 3 - Toda a população exposta ao solo contaminado; 

 Cenário 4 - Adultos expostos a solos remediados; 

 Cenário 5 - Crianças expostas a solos remediados; 

 Cenário 6 - Toda a população exposta a solos remediados. 

Para o cenário de solos contaminados, as concentrações das substâncias consideradas neste estudo 

foram as concentrações máximas obtidas nas amostras de solos analisados da área. O cenário de 

remediação foi desenvolvido considerando que o processo de remediação diminuiria a 

contaminação do solo de forma a atingir valores de referência. Assim, para o cenário de 

remediação, as concentrações das substâncias consideradas foram os valores de referência para 

essas substâncias. 

Além disso, as seguintes configurações foram usadas para os modelos: 

 Uso do solo: residencial (exposição vitalícia); 

 Edifício: escritório (após 1970); 

 Tipo de solo: lodo de areia; 

 Vias de exposição: 

 via oral: ingestão direta de solo e poeira; 

 via dérmica: ao ar livre; 

 via inalatória: poeira interna, poeira externa, vapor interno, vapor externo. 

A aplicação do modelo traduziu-se em resultados da exposição aos fatores de risco. Os resultados 

refletem a dose de exposição (exposição diária média) e a via de exposição (como proporção) para 

cada contaminante.  

3.3.3 QUANTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS EFEITOS NA SAÚDE: AVALIAÇÃO DE RISCOS CARCINOGÉNICOS 

O risco de cancro foi estimado considerando a equação 1 (Cocarta et al, 2017): 

Risco = Dose x Fator de risco 

Onde a dose reflete a via de exposição humana, a duração e a frequência da exposição e o fator de 

inclinação, a relação entre dose e resposta.  

Na Tabela 9 é apresentado o fator de risco do cancro. 

Tabela 9 - Fator de inclinação do cancro 

FATOR DE RISCO DO CANCRO 
(mg/kg/dia-1) 

 Oral Inalatória Referências 

HAP 

Benzo(α)pireno 7.3 3.1 US EPA, 2000 

Metais 

Arsénio 1.5 15.1 US EPA, 2000 

Chumbo 0.042 0.0085 OEHHA, 2009 

BTEX 

Benzeno 0.055 0.027 US EPA, 2000  

Etilbenzeno 0.0087 0.011 US EPA, 2000 
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O risco de cancro foi estimado para cada contaminante e o risco total foi determinado da seguinte 

forma: 

Risco carcinogénico total = Σ risco de cancro 

De acordo com a literatura (Cocarta et al, 2017), os valores geralmente considerados a partir dos 

quais se assume que há potencial para risco de cancro (RC) e perigo (P) são: 

- RC ≥ 1E-6, significando um caso por 1.000.000 de indivíduos. Esse valor-alvo é válido para 

cada contaminante e para os efeitos cumulativos dos contaminantes em análise; 

- P≥1, esse valor refere-se ao quociente entre a taxa de entrada calculada para cada 

contaminante no ponto de exposição e a dose de referência (isto é, a concentração limitadora 

acima da qual existe risco para a saúde humana). 

O impacte da correção também foi determinado como: 

Impacte na saúde = Risco de cancro - Solo contaminado por risco de cancro 

O risco carcinogénico total foi determinado para cada cenário descrito, bem como o impacte da 

remediação estimada para crianças, adultos e toda a população. Verificou-se que a remediação é a 

medida adequada para todos os grupos populacionais considerados. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os efeitos na saúde da exposição ao solo contaminado, em particular o risco de cancro, foram 

identificados. A principal via de exposição é a ingestão de solo, que na área em questão é pouco 

frequente/ausente. É importante não permitir a construção de jardins comunitários/urbanos e 

evitar a colocação de árvores frutíferas em jardins públicos. 

Os resultados mostram que existem benefícios para a saúde na remediação do solo. O cenário mais 

conservador, a remediação, permite a redução de contaminantes para os valores de referência. 

A remediação é eficaz na redução do risco de cancro associado à exposição aos contaminantes do 

estudo.  

Para os trabalhadores, durante o período de obras, os serviços de segurança e saúde no trabalho e 

a autoridade de saúde (regional e local) devem definir medidas adicionais de vigilância da saúde 

dos trabalhadores. Esta questão é defendida na recomendação da APA. 

Por outro lado, o risco foi medido apenas na população residente, embora exista um grande número 

de população ativa trabalhadora na área do estudo. Além disso, como é uma área turística muito 

relevante, seria importante analisar o efeito nessa população. No entanto, não foi possível obter 

informações para essas populações específicas e incluí-las nas análises. 

Importa ressaltar que os valores utilizados para o cálculo do risco foram os mais altos registados 

para cada poluente, portanto o valor real será eventualmente menor. 



 

29 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As áreas com solos contaminados a serem futuramente intervencionadas, como é o caso da área 

da EXPO em Lisboa, podem exigir estratégias de planeamento urbano para minimizar os impactes 

negativos na saúde das populações. 

Após a realização do EIS, verificou-se que existem riscos associados aos solos contaminados, mas 

que são reduzidos com a sua remediação. Portanto, é importante implementar em Portugal 

legislação adequada que proteja as populações do risco de exposição a solos contaminados, tendo 

como suporte as recomendações da APA. 

Neste estudo poderiam ter sido incluídas outras fontes de exposição a solos contaminados, 

podendo para além do exposto existir outros efeitos na saúde. 

Deste estudo salientam-se os ganhos/efeitos positivos para a saúde na população residente 

resultantes da adoção das recomendações da APA. Este efeito será mais percetível na população 

pediátrica. 

O plano de amostragem ambiental, para os estudos de impacte na saúde, deve incluir os 

componentes: solo, água e ar. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
 

30 

6 BIBLIOGRAFIA 

 Agência Portuguesa do Ambiente (2017). Medidas/Recomendações a Adotar em Matéria de 

Licenciamento, Acompanhamento da Execução, Fiscalização e Inspeção de Futuras Obras no 

Parque das Nações. Comissão Técnica, Lisboa, Portugal. 

 Almeida, A. A. (2017). Relevância do Parque das Nações para a Dinâmica do Turismo na Cidade 

de Lisboa. ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. 

 ASTM (2002). ASTM E-1739-95 Standard Provisional Guide to Risk-based Corrective Action Applied 

to Petroleum Realease Sites. American Society for Testing and Materials. 

 ASTM (2004). ASTM E-2081-00 Standard Provisional Guide to Risk-based Corrective Action. 

American Society for Testing and Materials. 

 ASTRD. Public Health Statement for Total Petroleum Hydrocarbons (TPH). Center for Control 

Diseases (available at https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=422&tid=75, accessed on 31 

May 2018). 

 Câmara Municipal de Lisboa (sd). Memorando da Obra de Expansão do Hospital CUF Descobertas. 

Lisboa, Portugal. 

 Carlon C, Critto A, Marcomini An, Nathanail P (2001). Risk based characterisation of contaminated 

industrial site using multivariate and geostatistical tools. Environ Pollut. 2001;111(3):417-27. 

 CCDR LVT.  Estatísticas da rede de monitorização da qualidade do ar da CCDR LVT no período 2001-

2016. (available at http://www.ccdr-lvt.pt/pt/resultados-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo---

2015/9232.htm, accessed on 27 September 2018). 

 CCDR LVT. Evolução da qualidade do ar.  (available at http://www.ccdr-lvt.pt/pt/resultados-na-

regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo---2015/9232.htm#Evolucao-qualidade-do-ar1, accessed on 27 

September 2018).  

 CCDR LVT. (available at http://www.ccdr-lvt.pt/pt/avaliacao-da-qualidade-do-ar-na-

rlvt/8085.htm, accessed on 27 September 2018). 

 Cocarta DM, Stoian M, Badea A (2015). Assessment of human health risk from crude oil 

contaminated soils: pollution with PAHs in Recent Advances on Energy and Environment. 

Proceeding of the 10th International Conference on Energy and Environment. Budapest, Hungary, 

WSEAS Press. 

 Cocarta DM, Stoian MA, Karademir A (2017). Crude Oil Contaminated Sites: Evaluation by Using 

Risk Assessment Approach. Sustainability 2017, 9, 1365. doi:10.3390/su9081365. 

 Direcção-Geral da Saúde (2015). Plano Nacional de Saúde: Revisão e extensão a 2020. Lisboa, 

Portugal. 

 Eijsvogels TM, George KP, Thompson PD (2016). Cardiovascular benefits and risks across the 

physical activity continuum. Curr Opin Cardiol. 2016 Sep;31(5):566-71. doi: 

10.1097/HCO.0000000000000321. 

 Fredsgaard MW, Cave B, Bond A (2009). A Review Package for Health Impact Assessment Reports 

of Development Projects. Leeds, United Kingdom, Ben Cave Associates Ltd (available at 

https://www.researchgate.net/publication/237489850_A_Review_Package_for_Health_Impact

_Assessment_Reports_of_Development_Projects, accessed on 15 May 2017). 

 Gładka A, Rymaszewska J, Zatoński T (2018). Impact of air pollution on depression and suicide. Int 

J Occup Med Environ Health. 2018 Dec 20;31(6):711-721. doi: 10.13075/ijomeh.1896.01277 

https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=422&tid=75
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/resultados-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo---2015/9232.htm
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/resultados-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo---2015/9232.htm
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/resultados-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo---2015/9232.htm#Evolucao-qualidade-do-ar1
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/resultados-na-regiao-de-lisboa-e-vale-do-tejo---2015/9232.htm#Evolucao-qualidade-do-ar1
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/avaliacao-da-qualidade-do-ar-na-rlvt/8085.htm
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/avaliacao-da-qualidade-do-ar-na-rlvt/8085.htm
https://www.researchgate.net/publication/237489850_A_Review_Package_for_Health_Impact_Assessment_Reports_of_Development_Projects,
https://www.researchgate.net/publication/237489850_A_Review_Package_for_Health_Impact_Assessment_Reports_of_Development_Projects,


                                                                                                                                                                     
 

31 

 Gomes P et al. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar da Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU) da VALORSUL: 1999-2016. (available at 

http://www.valorsul.pt/pt/seccao/sustentabilidade/monitorizacao-da-ctrsu/qualidade-do-ar-

em-descontinuo, accessed on 27 September 2018). 

 Guo LQ, Chen Y, Mi BB, Dang SN et al (2019). Ambient air pollution and adverse birth outcomes: a 

systematic review and meta-analysis. J Zhejiang Univ Sci B. 2019 Mar.;20(3):238-252. doi: 

10.1631/jzus.B1800122. 

 Hoek G et al (2018). A review of exposure assessment methods for epidemiological studies of 

health effects related to industrially contaminated sites. Epidemiologia & Prevenzione - Journal of 

the Italian Epidemiological Association. Ano 42, settembre dicembre (p.21-36). 

 IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (2017). IARC monographs 

on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 120. Lyon, France. 

 IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (2000). IARC monographs 

on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 77. 

 Instituto Nacional de Estatística. Censos 2011 (available at www.censos.ine.pt, accessed on 28 

May 2018). 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (2017). Workshop Health Impact Assessment. 

Organização Mundial da Saúde, Novembro. 

 Jeffries J (2009). CLEA Software (Version 1.05) Handbook, Better Regulation Science Programme 

Science report: SC050021/SR4. Environment Agency, Bristol, 2009. 

 Jorge C (2014). Enquadramento da Legislação Ambiental na Ausência de um Diploma para a 

Protecção do Solo, Workshop Solos Contaminados: Legislação e Métodos de Diagnóstico e 

Investigação. LNEC, Portugal. 

 Jorge C (2014). Legislação internacional sobre Solos Contaminados. Workshop LNEC, Portugal. 

 Jorge C (2008). Requalificação e Descontaminação dos Solos Requalificados de Áreas Degradadas 

em Portugal - Contaminação de Solos. LNEC, Portugal. 

 Kim HB, Shim JY, Park B, Lee YJ (2018). Long-Term Exposure to Air Pollutants and Cancer Mortality: 

A Meta-Analysis of Cohort Studies. Int J Environ Res Public Health. 2018 Nov 21;15(11). pii: E2608. 

doi: 10.3390/ijerph15112608. 

 Mannucci PM, Harari S, Martinelli I, Franchini M (2015). Effects on health of air pollution: a 

narrative review. Intern Emerg Med. 2015 Sep;10(6):657-62. doi: 10.1007/s11739-015-1276-7. 

 MOE (2011). Soil and Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the 

Environmental Protection Act. April. 2011. PIBS # 7382e01. Ministry of the Environment.  

 Nogueira L, Mesquita S (2015). Avaliação da qualidade do ar ambiente na região de  Lisboa e Vale 

do Tejo em 2014, CCDR-LVT, (available at http://www.ccdr-

lvt.pt/files/328f9a2a7b06c44325b41f4686c0c56ef6ba6b97.pdf, acessed 30 September 2018). 

 Nogueira L, Mesquita S (2016). Avaliação da qualidade do ar ambiente na região de  Lisboa e Vale 

do Tejo em 2015, CCDR-LVT, (available at http://www.ccdr-

lvt.pt/files/08e96150e31dd75645cee47783e39ee894174295.pdf, acessed 30 September 2018). 

 Nogueira L, Mesquita S (2017). Avaliação da qualidade do ar ambiente na região de  Lisboa e Vale 

do Tejo em 2016, CCDR-LVT, (available at http://www.ccdr-

lvt.pt/files/e6169a719462a5e075f0af3e99341903a283b478.pdf, acessed 30 September 2018). 

http://www.valorsul.pt/pt/seccao/sustentabilidade/monitorizacao-da-ctrsu/qualidade-do-ar-em-descontinuo
http://www.valorsul.pt/pt/seccao/sustentabilidade/monitorizacao-da-ctrsu/qualidade-do-ar-em-descontinuo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30322233
http://www.censos.ine.pt/
http://www.ccdr-lvt.pt/files/328f9a2a7b06c44325b41f4686c0c56ef6ba6b97.pdf
http://www.ccdr-lvt.pt/files/328f9a2a7b06c44325b41f4686c0c56ef6ba6b97.pdf
http://www.ccdr-lvt.pt/files/08e96150e31dd75645cee47783e39ee894174295.pdf
http://www.ccdr-lvt.pt/files/08e96150e31dd75645cee47783e39ee894174295.pdf


                                                                                                                                                                     
 

32 

 Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA, 2009). Air Toxics Hot Spots Program 

Technical Support Document for Cancer Potencies. (available at 

https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf, accessed on 17 April 2019). 

 Ontario Ministry of the Environment (2011). Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use 

Under Part XV.1 of the Environment Protection Act. Government of Ontario. 

 Portal das Nações. Available at www.portaldasnacoes.pt, accessed on 24 September 2018. 

 Pedrosa JP, Dissertação de Mestrado integrado em Arquitetura (2013). Parque das Nações - 

Abordagem Precursora ao Desenho da Cidade Sustentável. Universidade de Coimbra, Portugal. 

 RBCA (2011). RBCA Tool Kit for Chemical Releases. American Society for Testing and Materials, v. 

2.6. 

 Quitério F, Brito DV, Teixeira ID et al (2018). Lisboa Central - Plano Local de Saúde 2018-2021 – 

Uma Responsabilidade de Todos. 1ª Edição. Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central. 

Junho de 2018. 

 Sandim M (2013). Passivos industriais: Avaliação ambiental e remediação de solos contaminados. 

Seminário Resíduos e Saúde; EGEO, Tecnologia e Ambiente, SA, Portugal. 

 Shah AS, Langrish JP, Nair H et al (2013). Global association of air pollution and heart failure: a 

systematic review and meta-analysis. Lancet. 2013 Sep 21;382(9897):1039-48. doi: 

10.1016/S0140-6736(13)60898-3. 

 Schraufnagel DE, Balmes JR, Cowl CT et al (2019). Air Pollution and Noncommunicable Diseases: A 

Review by the Forum of International Respiratory Societies' Environmental Committee, Part 1: The 

Damaging Effects of Air Pollution. Chest. 2019 Feb;155(2):409-416. doi: 

10.1016/j.chest.2018.10.042. 

 Vodonos A, Novack V, Zlotnik Y, Ifergane G (2015). Ambient air pollution, weather and daily 

emergency department visits for headache. Cephalalgia. 2015 Oct;35(12):1085-91. doi: 

10.1177/0333102415570300. 

 WHO (2013). Contaminated sites and health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 

 WHO (2017). Evolution of WHO air quality guidelines: past, present and future. Copenhagen: WHO 

Regional Office for Europe. 

 WHO (2018). Key facts - Ambient (outdoor) air quality and health (available at 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-

health, accessed on 8 July 2018). 

 United States Environmental Protection Agency (US EPA). CASRN—71-43-2 Integrated Risk 

Information System (IRIS); Chemical Assessment Summary; National Center for Environmental 

Assessment: Washington, DC, USA, 2000. 

 USEPA (1989). Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS), Volume I – Human health 

Evaluation Manual (Part B – Development of Risk-based Preliminary Remediation Goals). Office 

of Solid Waste and Emergency Response. Washington, D.C. EPA/540/1-89/002. December. 

AGRADECIMENTOS: AS AUTORAS DO PRESENTE ESTUDO AGRADECEM AO SR. ROMAN STERN, CEO DA ELEGANT 

OFFICES, SA E AO SR. VEREADOR MANUEL SALGADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA A 

DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS DE SOLOS. 

  

https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf
http://www.portaldasnacoes.pt/
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health


                                                                                                                                                                     
 

33 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
 

34 

 

 

ANEXO I - DADOS DE SAÚDE  
 

MORBIDADE 

Utilizando o sistema de informação SIARS © (Sistema de Informação das Administrações Regionais de 

Saúde), é possível obter dados indiretos de morbidade dos utentes do ACES Centro de Lisboa, 

correspondendo à proporção de população inscrita que utiliza as Unidades de Saúde e com o registo pelo 

médico de família, de patologia como um problema ativo. 

Note-se que esses dados são meramente indicativos, em parte porque representam apenas os 

utilizadores dos sistemas de saúde e não a população total em análise. Além disso, sabe-se que o registo 

de problemas de saúde não é realizado de forma sistemática e exaustiva por todos os profissionais de 

saúde. 

Destaca-se a hipertensão (K86 + K87), alterações no metabolismo lipídico (T93) e consumo de tabaco 

(P17), que são alguns dos fatores de risco cardiovascular. Os homens apresentam apenas um valor de 

codificação mais alto para o consumo de tabaco. As mulheres têm maior prevalência de diagnóstico de 

transtornos depressivos (10,4%) do que os homens (3,3%) (Figura 13). 

 
Figura 13 - Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACES Centro de Lisboa, em dezembro de 2015 

 

Nas mulheres, a neoplasia mais frequente no registro do ACES Centro de Lisboa é, semelhante ao nível 

nacional, neoplasia maligna da mama (X76), enquanto no sexo masculino é neoplasia da próstata (Y77). 

Para avaliar os possíveis efeitos na saúde resultantes da exposição a poluentes de solos contaminados, 

examinámos os registos existentes na base de dados dos Cuidados de Saúde Primários. Os dados foram 

extraídos do sistema de informação SIARS, permitindo a análise dos dados de saúde da população. A partir 

do SIARS, analisou-se a morbidade por doença oncológica, utilizando os diagnósticos médicos da 

Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários, versão 2 (ICPC-2), no ano de 2017. Realizou-

0 5 10 15 20 25

Hipertensão arterial (K86 + K87)

Alterações no metabolismo lipídico (T93)

Obesidade e excesso de peso (T82 + T93)

Abuso de tabaco (P17)

Transtornos depressivos (P76)

Diabetes mellitus (T89 + T90)

Hipertrofia prostática benigna (Y85)

Osteoartrite do joelho (L90)

Osteoporose (L95)

Asma (R96)

Femninino Masculino



                                                                                                                                                                     
 

35 

se a análise comparativa entre as pessoas potencialmente expostas e pertencentes aos ACES de Lisboa e 

Loures/Odivelas (n = 630.913) com a população inscrita e residente na freguesia do Parque das Nações (n 

= 13.298). Para o estudo comparativo, foram utilizadas proporções. Os dados apresentados têm algumas 

limitações, pois não são padronizados. 

A partir da análise da Figura 14 e da Tabela 10, podemos concluir que a proporção de registos de doenças 

oncológicas é maior na população registada no ACES Lisboa Central e em Loures/Odivelas do que na 

subpopulação residente na freguesia do Parque das Nações e registada no ACES Lisboa Central e 

Loures/Odivelas, com exceção das patologias: Outras neoplasias do trato urinário e Neoplasia maligna do 

sistema neurológico. Assim, parece que os utentes do Serviço Nacional de Saúde, residentes no Parque 

das Nações geralmente apresentam uma menor prevalência de doenças oncológicas. Esse resultado pode 

ser devido ao fato de não estarem a ser utilizadas taxas padronizadas de morbidade. Além disso, deve-se 

ressaltar que a população da freguesia do Parque das Nações é mais jovem e de maior nível 

socioeconómico, com menor uso de serviços públicos de saúde (sub-referenciando essa variável). 

 
Figura 14 - Distribuição da proporção de registos de doenças oncológicas na população inscrita no ACES Lisboa 

Central e Loures/Odivelas e na freguesia de Parque das Nações, em 2017 
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Tabela 10 - Distribuição do número e proporção de registos de doenças oncológicas na população inscrita no ACES 
Lisboa Central e Loures/Odivelas e na freguesia de Parque das Nações, em 2017 

2017 

Número de 

Registos na ACES 

Lisboa Central e 

Loures / Odivelas  

Número de 

Registos na 

freguesia de 

Parque das 

Nações  

Proporção de 

Registos na ACES 

Lisboa Central e 

Loures / Odivelas  

Proporção de 

Registos na 

freguesia de 

Parque das 

Nações 

Neoplasia do trato digestivo benigno incerta 3373 73 1,34 0,55 

Neoplasia benigna da mama 1801 55 0,76 0,41 

Neoplasia maligna da próstata 1662 48 0,57 0,36 

Neoplasia maligna do cólon e do reto 1528 41 0,54 0,31 

Neoplasia maligna da pele 1414 34 0,45 0,26 

Neoplasia genital benigna 845 37 0,36 0,28 

Neoplasia genital de natureza incerta 532 24 0,25 0,18 

Neoplasia cutânea benigna incerta 652 17 0,25 0,13 

Neoplasia benigna da tireóide 616 16 0,24 0,12 

Neoplasia benigna do trato urinário 362 13 0,2 0,1 

Neoplasia maligna da tireoide 465 17 0,19 0,13 

Neoplasia neuroplástica benigna 446 16 0,16 0,12 

Doença de Hodgkin / linfomas 426 15 0,14 0,11 

Neoplasia maligna da bexiga 461 10 0,14 0,08 

Outras neoplasias malignas não específicas do trato 

digestivo 
378 12 0,14 0,09 

Neoplasia maligna dos brônquios e pulmão 351 8 0,11 0,06 

Neoplasias inespecíficas do trato urinário 275 10 0,1 0,08 

Neoplasia maligna do estômago 252 7 0,09 0,05 

Neoplasia maligna do rim 269 8 0,09 0,06 

Neoplasia benigna incerta 214 9 0,08 0,07 

Leucemia 213 6 0,08 0,05 

Outras neoplasias respiratórias malignas 179 5 0,07 0,04 

Neoplasia genital masculina benigna incerta 116 3 0,07 0,02 

Outras neoplasias malignas do sangue 236 5 0,07 0,04 

outras neoplasias endócrinas não específicas 175 4 0,06 0,03 

Neoplasia Respiratória Benigna 144 6 0,06 0,05 
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Outras neoplasias do trato urinário 157 8 0,05 0,06 

Outras neoplasias genitais 113 6 0,04 0,05 

Neoplasia maligna do sistema neurológico 74 6 0,03 0,05 

Neoplasia maligna 82 1 0,03 0,01 

Sistema neurológico neuroplástico de natureza 

incerta 
72 4 0,03 0,03 

Neoplasia maligna do pâncreas 57 1 0,02 0,01 

Neoplasia do olho e anexos 36 3 0,02 0,02 

Neoplasia da orelha 34 1 0,02 0,01 

Neoplasia benigna incerta relacionada à gravidez 21 1 0,01 0,01 

Neoplasia do sistema circulatório 13 0 0,01 0 

Neoplasia maligna relacionada à gravidez 5 0 0 0 

 

Foram analisados alguns indicadores de saúde resultantes de trabalhos anteriores sobre a análise de vias 

de exposição a contaminantes da exposição a solos contaminados e seus potenciais efeitos na saúde. As 

Figuras 15 a 20 mostram outros efeitos na saúde resultantes da exposição a fatores contaminantes, 

referentes ao ICPC-2, nos anos de 2013 a 2017 e compara proporções estimadas nos totais do ACES Lisboa 

Central e Loures/Odivelas e a subpopulação inscrita nas unidades de saúde familiares (USF) da freguesia 

do Parque das Nações do ACES Lisboa Central e de Loures/Odivelas. 

Todos os números revelam que uma reversão das tendências evolutivas ocorreu no ano de 2014, 

associada ao processo de desenvolvimento das USF. De 2014 a 2017, os utentes registados na USF da 

freguesia do Parque das Nações apresentaram maior proporção de sinais e sintomas (enjoo, náusea, dor 

de cabeça, tontura, enxaqueca e cefaleia) quando comparados com os utentes do ACES Lisboa Central e 

Loures/Odivelas. 

 
Figura 15 - Evolução da distribuição de "sentir-se doente" na população inscrita no ACES Lisboa Central e 

Loures/Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 
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Figura 16 - Evolução da distribuição de "náusea" na população inscrita no ACES Lisboa Central e Loures/Odivelas e 

na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 

 

 

 
Figura 17 - Evolução da distribuição da "dor de cabeça" na população inscrita no ACES Lisboa Central e Loures / 

Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 
 
 

 
Figura 18 - Evolução da distribuição de "tonturas" na população matriculada no ACES Lisboa Central e Loures / 

Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 

0,42

0,78
0,68 0,7 0,73

0,36 0,33
0,42 0,47

0,54

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2013 2014 2015 2016 2017

Nausea

Proporção de registos  nas USF da freguesia do Parque das Nações do ACES Lisboa Central e Loures
/ Odivelas

Proporção de registos no ACES Lisboa Central e Loures / Odivelas

0,91

1,84 1,76
1,94

2,13

1,16 1,04
1,37

1,57
1,79

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2013 2014 2015 2016 2017

Dor de cabeça

Proporção de registos  nas USF da freguesia do Parque das Nações do ACES Lisboa Central e Loures
/ Odivelas

Proporção de registos no ACES Lisboa Central e Loures / Odivelas

0,94 1,54
1,84

2,14
2,29

1,05

1,1

1,47
1,67

1,87

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2013 2014 2015 2016 2017

Vertigem e Tonturas

Proporção de registos  nas USF da freguesia do Parque das Nações do ACES Lisboa Central e
Loures / Odivelas

Proporção de registos no ACES Lisboa Central e Loures / Odivelas



                                                                                                                                                                     
 

39 

 

 
Figura 19 - Evolução da distribuição de "enxaqueca" na população matriculada no ACES Lisboa Central e Loures / 

Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 
 
 

 
Figura 20 - Evolução da distribuição da "dor de cabeça em cluster" na população inscrita no ACES Lisboa Central e 

Loures / Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 

 

 

As Figuras 21 a 23 mostram a evolução das condições de saúde mental e bem (resultados retirados do 

SIARS, referentes ao ICPC-2, de 2013 a 2017). 

Para todos os indicadores considerados (ansiedade, nervosismo e tensão; reação de stress agudo; 

sentimento de depressão; sentir e se comportar de maneira irritável/irritada; e distúrbios do sono) 

verificou uma reversão na tendência. Antes de 2014, os utentes do ACES Lisboa Central e Loures/Odivelas 

possuíam a maior proporção de registos de indicadores de saúde e bem-estar, a partir de 2014 os inscritos 

na USF da freguesia do Parque das Nações apresentaram a maior proporção de registos. 
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Figura 21 - Evolução da distribuição de "ansiedade, nervosismo e tensão" na população inscrita no ACES Lisboa 

Central e Loures/Odivelas e na freguesia de Parque das Nações (2013-2017) 
 

 

 
Figura 22 - Evolução da distribuição da "reação de stress agudo" na população inscrita no ACES Lisboa Central e 

Loures/Odivelas e na freguesia de Parque das Nações (2013-2017) 
 
 

 
Figura 23- Evolução da distribuição de "sentimento de depressão" na população inscrita no ACES Lisboa Central e 

Loures/Odivelas e na freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 
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Figura 24 - Evolução da distribuição de "sentir e se comportar de maneira irritável/irritada" na população inscrita 

no ACES Lisboa Central e Loures/Odivelas e na freguesia de Parque das Nações (2013-2017) 
 
 
 

 
Figura 25 - Evolução da distribuição de "distúrbios do sono" na população inscrita no ACES Lisboa Central e 

Loures/Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 

 

 

A partir da análise das Figuras 24 e 25, podemos concluir que as variáveis, reação aguda ao stress e 

sensação de depressão, apresentam uma aproximação entre a população inscrita no ACES Lisboa Central 

e Loures/Odivelas e a inscrita na USF da freguesia do Parque das Nações, no ano de 2017. 

Em relação ao potencial efeito sobre a saúde humana ao nível respiratório, podemos concluir da análise 

das Figuras 26 a 29 que, em 2014, foi observada uma reversão de tendência. De facto, a partir de 2014, 

os inscritos na USF pertencentes à freguesia do Parque das Nações são os que apresentam a maior 

proporção de variáveis respiratórias consideradas neste estudo, quando comparados com os inscritos no 

ACES Lisboa Central e Loures/Odivelas. 
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Figura 26 - Evolução da distribuição de "dificuldade em respirar, dispneia" na população inscrita no ACES Lisboa 

Central e Loures/Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 
 

 

 
Figura 27 - Evolução da distribuição da "tosse" na população inscrita no ACES Lisboa Central e Loures / Odivelas e 

na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 
 
 

 
Figura 28 - Evolução da distribuição de "outros sinais e sintomas nasais" na população inscrita no ACES Lisboa 

Central e Loures/Odivelas e na USF da freguesia do Parque das Nações (2013-2017) 
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Figura 29 - Evolução da distribuição de "pneumonia" na população inscrita no ACES Lisboa Central e 

Loures/Odivelas e na freguesia de Parque das Nações (2013-2017) 

 

Como já mencionado, este estudo apresenta como limitação o uso de morbidade proporcional não 

padronizada, o que limita a possibilidade de comparações. 

Como a exposição a poluentes de solos contaminados tem sido relativamente recente, não é possível, 

pela cronologia, determinar os efeitos cancerígenos da exposição. Este estudo só pode ser realizado por 

um horizonte temporal de mais 10 a 15 anos. 

Embora os indicadores dos grupos de sinais e sintomas, saúde mental e bem-estar e problemas 

respiratórios apresentem maior morbidade proporcional na população inscrita na USF da freguesia do 

Parque das Nações, não é possível generalizar esses dados. 

Seriam necessários mais e melhores indicadores de saúde para estabelecer qualquer nexo causal ou 

dose/resposta entre o nível e a duração da exposição e o surgimento de efeitos na saúde humana 

decorrentes da exposição a solo contaminado. 

Esses resultados referem-se a 15 anos de exposição, que é um horizonte de longo prazo, mas não tão 

longo para o desenvolvimento de doenças cancerígenas. Portanto, recomenda-se que, dentro de um 

período de 10 anos, os efeitos para a saúde, em particular oncológicos, sejam reavaliados. 

Convém referir que, à medida que foram realizadas as obras urbanas, os solos foram sendo remediados, 

com vista à minimização dos potenciais efeitos para a saúde. 

 

MORTALIDADE 

Em 2016, cerca de 75% das causas de morte na cidade de Lisboa foram devidas a: doenças do aparelho 

circulatório (31,2%); tumores malignos (27,9%); doenças do trato respiratório (10,7%); doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas (4,8%). 

Doenças do sistema circulatório (como enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral) e 

tumores malignos contribuem para mais de 50% das mortes em Lisboa. 
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Analisando com mais detalhes, é possível verificar que, em 2016, aproximadamente 77% dos óbitos 

ocorridos em indivíduos com menos de 70 anos em Lisboa foram devidos a: 

- Tumores malignos (47,2%); 

- Doenças do aparelho circulatório (18,4%); 

- Causas externas e envenenamento (6,3%), principalmente no sexo masculino; 

- Doenças do sistema respiratório (4,8%). 

Em 2016, no município de Lisboa, os tumores malignos foram responsáveis por uma proporção 

relativamente mais alta de mortes entre mulheres com menos de 70 anos (57,1%) do que entre homens 

(42,5%). Pelo contrário, doenças do aparelho circulatório (20,5%) e causas externas de lesões e 

envenenamentos (6,8%) representaram uma proporção maior de óbitos entre homens com menos de 70 

anos de idade em relação às mulheres da mesma faixa etária (14% e 5,4%, respetivamente). 

A distribuição da mortalidade proporcional permite destacar a relevância das causas externas de lesão 

como causa de morte nas faixas etárias mais jovens, bem como o peso de tumores e doenças malignas do 

sistema circulatório nas faixas etárias mais avançadas. 
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ANEXO II - QUALIDADE DO AR 
 

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), a 

rede de monitorização da qualidade do ar é atualmente composta por 23 estações, distribuídas pelas 

quatro zonas da região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT). A Figura 30 representa a localização das estações 

de monitorização. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar (CCDR LVT, 2018) 

 

As estações consideradas representativas da qualidade do ar, para a área de estudo, foram: Beato 

(estação inferior) e Olivais (estação inferior). A Tabela 11 mostra os parâmetros analisados por cada 

estação e os anos em que existem dados de qualidade do ar (CCDRLVT, 2018). 

Tabela 11 - Estações de monitorização, parâmetros avaliados e respetivos anos de avaliação 

Estação NO2 SO2 CO O3 PM10 PM2,5 C6H6 

 

Beato  

(meio urbano)  

2014 

2015 

2016 

 

- 

 

- 

2012 

2014 

2015 

2016 

 

- 

 

- 

 

2013 

 

Olivais  

(meio urbano) 

2012 

a 

2016 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2012 

2013 

2014 

2016 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2012 

2014 

2015 

2016 

 

 

- 

Nota: Os anos ausentes correspondem a taxas de eficiência (razão entre o número de médias validadas em cada período e o número total 

de médias possíveis nesse período) inferior a 85%, de modo que não foi realizada avaliação do cumprimento dos valores-limite 
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Considerando que existem apenas dados para 2013 para o parâmetro benzeno, tentou-se usar os valores 

obtidos no programa de Avaliação da Qualidade do Ar da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos de Valledul (CTRSU), iniciado em 1999, cuja monitorização de vários parâmetros de qualidade do 

ar é descontínuo. (Gomes et al, 2016). 

No período de 2012 a 2016 (dados de 2017 ainda não disponíveis), as concentrações de poluentes 

registadas nas estações da rede de monitorização da qualidade do ar não foram excedidas. 

O CCDRLVT refere-se ao seguinte para as Estações do Beato e Olivais, parâmetro para parâmetro: 

- O monóxido de carbono (CO) tem sua principal origem nas emissões do tráfego rodoviário, 

observando as maiores concentrações nas estações de tráfego. Os níveis registados desse poluente 

nas estações RMQA LVT, entre 2012 e 2016, nunca excederam o valor limite legislado. 

- A principal fonte de emissões de dióxido de azoto (NO2) é proveniente do tráfego rodoviário, de 

modo que é nas áreas urbanas com maior concentração de tráfego que são registadas as maiores 

concentrações desse poluente. Os resultados obtidos mostram que no período 2012-2016 o limiar 

de alerta e a média anual não foram excedidos. 

- - O ozono troposférico (O3) é um poluente secundário que geralmente resulta da transformação 

química na atmosfera de certos poluentes primários, em particular óxidos de nitrogénio e 

compostos orgânicos voláteis, por radiação solar. Os poluentes primários (NOx, COV) que levam à 

formação de O3 são essencialmente emissões de veículos automotores e de certas atividades 

industriais. O valor-alvo da proteção da saúde humana é avaliado com base na média dos três anos 

anteriores e, de acordo com a legislação em vigor, o ano de 2010 é o primeiro ano a ser considerado 

para o cálculo dessa média. A avaliação dos dados para 2012 (média de 2010, 2011 e 2012), 2013 

(média de 2011, 2012 e 2013), 2014 (média de 2012, 2013 e 2014), 2015 (média de 2013, 2014 e 

2015) e 2016 (média de 2014, 2015 e 2016) mostra que não houve superação do valor-alvo. Note-

se também que em todos os anos os níveis máximos de todas as áreas estavam muito próximos do 

valor-alvo. 

- O dióxido de enxofre (SO2) é emitido no momento da queima de combustíveis fósseis, como carvão 

e óleo combustível. As principais fontes são usinas termelétricas, grandes usinas de combustão 

industrial e aquecimento doméstico e tráfego de carros. No período 2012-2016, não houve 

incumprimento da VL diária e do limiar de alerta, com uma diminuição nas concentrações de SO2 

correspondente a uma redução da atividade industrial na região e uma redução no teor de enxofre 

nos combustíveis. 

- Partículas são um conjunto complexo de substâncias, minerais ou orgânicos, que são suspensos na 

atmosfera, na forma líquida ou sólida. O seu tamanho pode variar de algumas dezenas de 

nanómetros a cem micrómetros (μm). São emitidos principalmente na queima de combustíveis 

fósseis, no tráfego rodoviário e em certos processos industriais. Estas substâncias também podem 

ser emitidas a partir de fontes naturais, como vulcões, incêndios florestais, ou resultantes da ação 

do vento no solo e em superfícies aquáticas (em Portugal, a contribuição de partículas em 

suspensão do transporte atmosférico de partículas dos desertos do Norte). Demonstrou ser 

significativo, sendo descontado antes de avaliar a conformidade com a LV. 

• PM10 no período de 2012-2016 nenhuma estação apresentou in adimplência; 

• PM2,5 as médias anuais 2012-2016 nunca excederam o valor limite anual. 

- O benzeno (C6H6), juntamente com o tolueno, etilbenzeno e xileno, fazem parte da família de 

compostos orgânicos voláteis (COV), comumente chamados de BTX. Destes compostos, apenas o 
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benzeno está sujeita a regulamentação. Os BTX fazem parte da composição dos combustíveis 

fósseis, mas também nos diversos produtos de uso comum, como tintas, colas, cosméticos, 

solventes e detergentes de limpeza, para uso doméstico, profissional ou industrial. Estes compostos 

são emitidos durante a combustão ou por evaporação no momento da produção, armazenamento 

e uso. O tráfego rodoviário é a principal fonte antropogénica do BTX; portanto, geralmente são 

observados valores mais altos nas áreas urbanas do que nas rurais. No período entre 2012 e 2016, 

os níveis registados na estação que monitorizou o benzeno nunca excederam o valor limite anual. 

 a.1) Avaliação da qualidade do ar ambiente na região de Lisboa e Vale do Tejo em 2014 

A análise dos resultados das estações RMQA-LVT mostrou que, como nos anos anteriores, as maiores 

concentrações de poluentes com origem predominante no tráfego rodoviário, como CO, C6H6, PM10, 

PM2,5 e NO2, foram observadas no trânsito estações, particularmente na LBC do Norte, enquanto no O3 

as maiores concentrações ocorreram nas estações rurais e nas estações urbanas de fundo, levando em 

consideração os mecanismos de formação desse poluente. Em 2014, os poluentes atmosféricos SO2, 

C6H6, CO e PM2,5 registraram concentrações muito baixas em comparação aos valores-limite e valores-

alvo legislados, como nos anos anteriores (no caso do SO2 desde 2010). Para o poluente O3, como nos 

anos anteriores, todas as estações monitoradas registraram concentrações próximas ao valor alvo para a 

proteção da saúde humana. Os poluentes PM10 e NO2 em 2014 continuaram apresentando 

concentrações no ar ambiente muito próximas dos valores-limite e valores-alvo legislados. No entanto, 

vale ressaltar a continuidade da tendência de diminuição das concentrações observada desses poluentes 

nos últimos anos. 

a.2) Avaliação da qualidade do ar ambiente na região de Lisboa e Vale do Tejo em 2015 

A análise da evolução dos resultados das estações da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar de Lisboa 

e Vale do Tejo (RMQA-LVT) desde 2001 mostrou que ocorreu um ligeiro aumento nas concentrações de 

vários poluentes em 2015, com exceção dos enxofres poluentes (SO2) e ozono (O3), contrariamente à 

tendência de queda registada nos anos anteriores. 

A partir da avaliação realizada em 2015, destacam-se os seguintes aspetos, já observados em anos 

anteriores (CCDR LVT, 2018): 

- As maiores concentrações de poluentes com origem predominante no tráfego rodoviário, como 

monóxido de carbono (CO), benzeno (C6H6), partículas PM10 e PM2,5 e dióxido de azoto (NO2), foram 

observadas nas estações de tráfego, em especial no AML norte, enquanto para O3 as maiores 

concentrações ocorreram em estações rurais e em estações urbanas de fundo, isso é consistente 

com os mecanismos de formação desse poluente; 

- Os poluentes atmosféricos SO2, C6H6, CO e PM2,5 registaram concentrações muito baixas em 

comparação com os valores-limite (VL) e os valores-alvo legislados (no caso de SO2, essa situação 

ocorre desde 2010); 

- Para o poluente O3, todas as estações têm concentrações próximas desse valor-alvo para a proteção 

da saúde humana; 

- Para o poluente NO2, os valores médios anuais próximos ao valor limite legislado foram observados 

nas influências do tráfego urbano da AML Norte. 
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a.3) Avaliação da qualidade do ar ambiente na região de Lisboa e Vale do Tejo em 2016 

A qualidade do ar no RLVT aumentou em 2016 em comparação com os resultados de 2015, ano em que 

houve alguma degradação do mesmo, principalmente em relação ao PM10, poluente para o qual, no 

último ano, não houve valores-limite. 

Os valores de poluentes do ar registados nas estações RMQA LVT em 2016 mostram que a qualidade 

média do ar foi boa, observando apenas situações específicas de não conformidade com os objetivos de 

qualidade do ar para O3, durante a ocorrência de ondas de calor no verão. 


