Seminário

Qualidade do ar interior em
espaços públicos

Local
Anfiteatro do Departamento de Ambiente e
Ordenamento

Gestão, avaliação e impacto na saúde humana

Universidade de Aveiro

t r a8n de
spo
r t e s s u s tde
e n2012
táveis
Fevereiro

Universidade de Aveiro
Departamento de Ambiente e Ordenamento
A população em geral, sobretudo a residente em áreas
urbanas passa 80 a 90% do tempo em espaços interiores,
potenciando a exposição a concentrações de poluentes
com impacto na saúde e qualidade de vida.
A actual legislação, associada à certificação energética e
da qualidade do ar interior de edifícios, fixa
concentrações máximas de referência e metodologias
para as medições, encontrando-se numa fase em que o
conhecimento adquirido permite conclusões sobre
necessidades de evolução ou adaptação.

Organização
IDAD - Instituto do Ambiente e Desenvolvimento

O conhecimento existente sobre impactos da qualidade
do ar interior na saúde, nomeadamente no que se refere
a doenças alérgicas, e estudos que avaliam as relações
desses efeitos com factores ambientais, leva a que estes
dados devam ser ponderados nesta discussão. Importa
igualmente conhecer a perspectiva de gestores de
grandes espaços, no sentido de considerar o seu
conhecimento específico sobre a gestão da qualidade do
ar em edifícios de grandes dimensões bem como as
respectivas estratégias adoptadas.
Objectivos: Promover o debate e a reflexão sobre esta
temática, tendo em conta os actuais requisitos
normativos e o impacto na saúde humana, dando
igualmente relevância à perspectiva de gestores de
grandes espaços.
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PROGRAMA (PROVISÓRIO)
14h00 - Recepção
14h20 - Boas Vindas
Moderador: Carlos Borrego – IDAD,
Universidade de Aveiro
14h30 - Regulamentação: aplicação e novos desafios

INFORMAÇÕES

ADENE

14h50 - A perspectiva da Ordem dos Engenheiros
Colégio de Engenharia do Ambiente

15h10 - Importância da QAI nas doenças alérgicas
SPAIC

Inscrição
Gratuita
Obrigatória (até 1 Fevereiro de 2012)

15h30 - Ambiente interior e impacto na saúde humana
DAO

15h45 - Debate
16h00 - Pausa para Café
16h20 - Gestão da QAI em edifícios da CGD
CGD

16h40 - Gestão da QAI em edifícios aeroportuários
ANA Aeroportos de Portugal, S.A

17h00 - Gestão da QAI num centro comercial
Norteshopping

17h20 – Estudos e medições: espaço museológico,
_
hospitalar, serviços - IDAD
17h35 - Debate
17h50 - Encerramento

Inclui certificado de participação e café

CONTACTOS
IDAD - Instituto do Ambiente e
Desenvolvimento
Campus Universitário
3810-193 Aveiro
Tel: 351 234 400 800
Fax: +351 234 382 876
http://www.idad.ua.pt/qai/
sec@idad.ua.pt

