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Contextualização

  Segundo a OMS:

● Mortes prematuras por ano devido à poluição atmosférica: 4.2 milhões 
(2016).

● 91% da população mundial vive em lugares onde os limites máximos dos 
índices da qualidade do ar da OMS são ultrapassados.

● Consequências: enfartes, doenças cardíacas, cancro do pulmão, e doenças 
respiratórias crónicas e agudas.

● Consequências indiretas: económicas, sociais, sistemas de segurança 
social e saúde.

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



Contextualização
  Segundo a OMS:

● ...não existe um limite mínimo identificado onde não haja danos para a 
saúde derivadas da exposição a partículas de diâmetros entre 2.5 e 10 μm 
(PM2.5 e PM10).

Limites máximos recomendados para PM2.5/10: 25/50 μg/m³ em média por dia 
e 10/20 μg/m³ em média por ano.
● Redução de 35 μg/m³ para 10 μg/m³ em média por ano poderá reduzir a 

mortalidade relacionada com a qualidade do ar em 15% (2016).
● Europa: abaixo dos limites, mas estimado uma redução de 8,6 meses na 

esperança média de vida devido à exposição a partículas.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
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O que podemos fazer em 
relação a tudo isto?



Objetivos da Rede MAPEAR

● Introduzir metodologias de investigação ação e de ciência cidadã nas escolas 
na área de qualidade do ar.

● Promover e sensibilizar a literacia sócio-ambiental nas escolas e seu meio 
envolvente.

● Capacitar professores e alunos como agentes multiplicadores do MAPEAR, 
através do uso de ferramentas digitais e de medição da qualidade do ar.

● Incentivar professores e alunos a participar ativamente na elaboração de 
políticas públicas para a materialização de cidades inteligentes, resilientes e 
sustentáveis.



Ações em 2020

Início:
Maio 2020
Financiamento: 
Agosto 2020



● Apresentação do projeto.
● Qualidade do Ar e Ruído para a Saúde de Qualidade, Cidades e 

Comunidades Sustentáveis: conceitos, impactes, boas práticas, projetos de 
ciência cidadã e políticas públicas vigentes.

● Métodos de instrumentação e monitorização da qualidade do ar e ruído.
● Mapeamento georreferenciado colaborativo: dashboard, geovisualizador e 

storymaps.
● Análise e tratamento de dados.

Ações em 2020
1. Workshop acreditado de Implementação do Projeto 
MAPEAR 



Ações em 2020
1. Workshop de implementação

● 6 Oficinas presenciais de Implementação do 
Projeto

● Final de Setembro/Início de Outubro
● Viseu, Horta, Vila Franca de Xira, Aveiro, 

Bragança, Braga
● 40 formandos no total



Panorâmica das ações
Oficina de implementação

● 6 Oficinas presenciais de Implementação do 
Projeto

● Final de Setembro/Início de Outubro
● Viseu, Horta, Vila Franca de Xira, Aveiro, 

Bragança, Braga
● 40 formandos no total



Ações em 2020
Campanhas de monitorização

Duração: 12 Outubro a 13 de Novembro

Modalidade estacionária

● 8 dispositivos de deteção de partículas fixos
● Centenas de milhares medições nos 

dispositivos de deteção de partículas fixos.
● Dashboard disponível com os dados dos 

dispositivos fixos.

https://arcg.is/1WfGyT


Ações em 2020
Campanhas de monitorização

Modalidade percurso

● 6 conjuntos de monitorização 
partículas/gases/ruído.

● ~ 100 sessões de monitorização nos 
percursos previstos em cada cidade.

● 266 pontos de medição entre 29/10 e 
13/11

● 6 Dashboards disponíveis com dados 
dos percursos de partículas e ruído de 
29/10 até 13/11



Ações em 2020
Campanhas de monitorização

Dispositivos de 
monitorização 

portátil

Modalidade percurso





Ações em 2020
2. Campanha de monitorização

As medições foram 
acompanhadas com 
3 apps diferentes:
● Particulate Matter 

App (PM 2.5 e 
PM10) 

● AirCasting (GPS)
● i-ENV (ruído)

Particulate Matter App Air Casting i-ENV

Na Rede MAPEAR 
vamos usar o app 
das partículas



Campanha de monitorização - exemplo

https://qualar.apambiente.pt/node/metodo-calculo-indices

valores normais @ aradas...



https://qualar.apambiente.pt/node/metodo-calculo-indices
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Campanha de monitorização - exemplo



https://qualar.apambiente.pt/node/metodo-calculo-indices

churrasco?

fábrica?

Campanha de monitorização - exemplo



?

~ 2h

https://qualar.apambiente.pt/node/metodo-calculo-indices

07/09

Campanha de monitorização - exemplo



?

~ 15 h
~ 2h

https://qualar.apambiente.pt/node/metodo-calculo-indices

08/09

+20x/10x acima do limite da UE e da OMS! 

Campanha de monitorização – exemplo



in: publico.pt

?

Ações 
Campanha de monitorização - exemplo



Ações em 2020
3. Micro-site, Plataforma SIG e Dashboard

https://aspea.org/
index.php/pt/plat
aforma-sig

https://aspea.org/index.php/pt/plataforma-sig
https://aspea.org/index.php/pt/plataforma-sig
https://aspea.org/index.php/pt/plataforma-sig


● Acompanhamento e análise dos resultados obtidos pelas escolas 
parceiras.

● Acompanhamento dos trabalhos elaborados pela escola para o 
evento final.

● Participação em Políticas Públicas para uma Cidadania Ativa.
○ Processos de democracia participativa pública.
○ Influência na formulação de políticas públicas em ambiente.
○ Comunicação e participação pública.

Ações em 2020
4. Workshop de Democracia, Participação Pública e Cidadania 
Ativa



Ações
4. Workshop de Democracia, Participação Pública e Cidadania 
Ativa

● 4 Oficinas por videoconferência
● Fim de Outubro/Início de Novembro
● 40 participantes - alunos e professores



● Palestras
● Apresentação dos trabalhos dos alunos.
● Workshop de story maps
● Prémio através de um Quiz Kahoot
● Momento cultural

Ações
5. Seminário de Boas práticas Ambientais em Ar e Ruído na 
transição para as cidades e comunidades sustentáveis 

Data: 27 de Novembro (online)
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6. Concurso de projetos “A qualidade do AR que respiramos” 
Resultado: 23 de Dezembro de 2020.
 
● Apresentação dos trabalhos dos alunos, orientados pelos 

professores.
● Premiação dos melhores trabalhos para implementação dos 

mesmos.
● Início da parceria MAPEAR – Eco-Escolas.

Ações

 



6. Webinar do concurso “A qualidade do AR que respiramos”
 

Ações

 



Ações

 
6. Webinar do concurso “A qualidade do AR que respiramos”
 



Ações para 2021:
 
Janeiro
● 28/01 – Webinar dos vencedores do concurso MAPEAR

Fevereiro
● 15/02 – Sessão de apresentação da Rede MAPEAR

Março
● 5 e 12/3 – Workshop acreditado (6h) de implementação do projeto – 

a divulgar em breve

Rede MAPEAR

 



Ações para 2021:

Abril
● Início da recolha dos dados dos sensores (fase experimental).

Maio 
● Jornadas de Educação Ambiental da ASPEA e apresentação dos 

projetos em curso. Entrega oficial dos prémios MAPEAR.
Maio/Junho
● Reunião de avaliação do 1º ano e organização do ano letivo 2021/22.

Setembro
● Fase de implementação do projeto e recolha de dados.

Rede MAPEAR

 



Objetivo para 2021:
● Alargamento da rede para pelo menos 50 escolas.

 Formulário de adesão aos grupos permanentes MAPEAR:

 https://forms.gle/qE88fZRrxqH39QGf9

 Temos ~ 25 dispositivos para distribuir, por ordem de inscrição.

 Após essa fase, o equipamento terá de ser comprado (70 euros + 
portes).

Rede MAPEAR

 

https://forms.gle/qE88fZRrxqH39QGf9


O que é esperado das escolas?
● Monitorizar o equipamento.
● Elaborar um artigo por semestre.
● Elaborar um projeto de intervenção na escola ou a nível local.
● Estimular a participação nas jornadas de educação ambiental da 

ASPEA.

Rede MAPEAR

 



Obrigado pela atenção!

email: del.aveiro@aspea.org
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