Seminário final do projecto GISA
O Centro de Artes de Sines recebeu no dia 4 de julho de 2013
um seminário no âmbito do projecto GISA – Gestão Integrada
de Saúde e Ambiente, onde foram apresentados os
resultados finais do projecto e foram dadas a conhecer novas
ideias para a continuação do GISA.
O evento contou com seis apresentações da equipa técnica e
com várias intervenções do presidente da Câmara de Sines, presidente da CCDR-A, presidente
da ARSA e da Dr. Fernanda Santos, a quem foi incumbida a tarefa de conduzir os trabalhos.
Apresentações
A Doutora Maria João Pereira (CERENA-IST) (A qualidade do ar), coordenadora científica do
projecto, deu a conhecer os últimos resultados obtidos para a qualidade do ar no Alentejo
Litoral. Foram apresentados os dados provenientes da estação móvel de medição da qualidade
do ar. A investigadora mostou ainda que o poluente mais importante em toda a região é o
ozono e que este não tem um lugar específico mas que se encontra disperso em toda a região.
A Doutora Cristina Branquinho (CBA-FCUL) (Trinta anos de
biomonitorização ambiental no Alentejo Litoral: o que
aprendemos e o que nos falta saber) resumiu os resultados
obtidos ao longo de 30 anos referentes à biomonitorização,
chamando a atenção para áreas onde a qualidade do ar
melhorou ao longo do tempo e outras onde piorou. Frisou
ainda a necessidade de continuar os estudos ambientais na
região, deixando no ar algumas ideias de novos projectos para monitorizar o impacto dos
compostos orgânicos na saúde das pessoas, na qualidade das águas do mar e qualidade das
águas superficiais.
A Doutora Rita Durão (CERENA-IST) (Ferramenta para registo e gestão
de emissões atmosféricas) deu voz à base de dados das emissões
industriais desenvolvida no âmbito do projecto. Através desta base de
dados, as indústrias podem disponibilizar os seus registos de emissões
de poluentes, podendo estes ficar acessíveis ao público e/ou a
autoridades ambientais.
O Dr. Manuel Ribeiro (CERENA-IST) (Associação entre a qualidade do ar
e indicador de saúde infantil) apresentou os últimos resultados obtidos
para avaliar o impacte da qualidade do ar na saúde infantil.

A Doutora Susana Fonseca (ISCTE-IUL) (Percepção e práticas
sobre fatores de risco para a saúde das crianças) trouxe um
contributo sociológico ao seminário ao apresentar a evolução
temporal (desde 2003) da percepção da população aos
factores de risco para a saúde.

Finalmente, a Doutora Sofia Augusto (CBA-FCUL) (Ambiente e Saúde no
Alentejo Litoral - apresentação de um documentário) apresentou um
novo projecto de divulgação no qual a equipa técnica do GISA tem
vindo a trabalhar. Trata-se de um documentário composto por dez
pequenos filmes em que cada um retrata uma parte das actividades
desenvolvidas pelo projecto GISA.

Conheça o projecto GISA em http://www.gisaproject.org/

