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Qualidade do ar 
em Lisboa

Políticas e Instrumentos



Enquadramento

A Poluição atmosférica é 
um dos fatores de risco
ambiental mais importantes
para a saúde humana. 
Representa uma exposição
ambiental involuntária que

afeta 100% da população. 
É urgente assegurar 
Qualidade do Ar, ou seja 
Poluição ZERO
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KH0617167ENN.en.pdf
Dados 2017

Desafio: Qualidade do Ar 
= Poluição ZERO

Qual a perceção da população EU sobre a qualidade do ar do 
seu país nos  últimos 10 anos? (% EU) 

Não sabe melhorou

piorou manteve
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Como considera que evoluiu a qualidade do ar do seu país 
nos  últimos 10 anos? (%)

não sabe

positivamente

negativamente
manteve

Attitudes of European citizens towards the environment - Publications Office of the EU (europa.eu)

Desafio: Qualidade do Ar 
= Poluição ZERO
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Europe's urban air quality — re-assessing implementation challenges in cities — European Environment
Agency (europa.eu) https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2020; 

Qual a % de população urbana EU exposta a concentrações de 
poluentes atmosféricos? (valores de referencia)

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report

Desafio: Qualidade do Ar 
= Poluição ZERO
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
Dados de 2018

Qual o número de mortes prematuras atribuídas à 
poluição do ar em Portugal (41EU e EU28)? 

Analisar os efeitos da QA na saúde ambiental constitui
uma tarefa difícil de quantificar, dada a complexidade
dos fatores envolvidos: exposições cumulativas;
doenças multifatoriais com longas latências …

Desafio: Qualidade do Ar 
= Poluição ZERO
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Diagnóstico

A garantia da qualidade 
do ar nas cidades, exige 
medidas de controlo de 
contaminantes 
atmosféricos com vista à 
redução dos seus 
impactes
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③ Nível local:
100 km2 área (85 km2 terrestre + 15 km2

D. Publico Hídrico)

100 % solo urbano

15,7 km frente ribeirinha

10 km2 área regime florestal

+24km2 infraestrutura verde

550.000 habitantes

+ 24% +65 anos

+ 17% 1>= deficiências

1 milhão movimentos pendoares

+ 9 milhões touristas / ano

370.000 carros/dia

24 freguesias

Lisboa, Capital Europeia Atlântica

①Nível Nacional:
89.015 km² área

278 municípios

5% população (10 milhões)

33% Emprego

46% GDP

② Nível Regional: 
(Área Metropolitana de Lisboa)

3.000 Km2 área

18 municípios

19,3% população (2,8 milhões)



• Primários
(Entram diretamente na atmosfera. Ex: escapes dos carros, chaminés) 

• Secundários
(Formados na atmosfera através de oxidação e reações dos poluentes
primários)

Cleaner Air - Environment - European Commission (europa.eu)

Lisboa, Poluentes atmosféricos



Lisboa, no combate à poluição do ar

Evolui positivamente ao nível do:

• Ecossistema (dinâmico, complexo)

• Clima enquanto forçante climático (efeito de estufa)

• Saúde humana sabendo que em média:

1. Respirar requer o  “equivalente a 14 kg de ar/dia”
2. 6.000 mortes prematuras/ ano em Portugal se podem 

evitar



Lisboa, monitoriza poluentes
(concentração de Partículas)

25  
μg/m3

50  μg/m3

35 excedências

ano

40  
μg/m3

DL 102/2010

Fonte: CCDR-LVT

6 
estações

2021 

20  μg/m3



40  
μg/m3

18 excedências

Horárias/ano

DL 102/2010

Fonte: CCDR-LVT

Lisboa, monitoriza poluentes
(concentração de NO2)



200 
µg/m3Valor Limite

DL 102/2010
Fonte: CCDR-LVT

(PERÍODO COVID 19)

Lisboa, monitoriza poluentes
(concentração de NO2 - período COVID 19)

Valor Limite
40  

μg/m3



2 
campanhas

100 
locais

(Valor Médio NO2 corrigido para a gama de valores das EMQA)

Projeto de colaboração com a CCDR-LVT

VL diário

40 μg/m3

15 
dias

Lisboa, monitoriza poluentes



Monitorização de poluentes

Projeto de colaboração com a CCDR-LVT

Olivais

Benfica

Lumiar

Belém

Marvila

Alvalade

Ajuda

Carnide

Alcântara

Estrela

Beato

Santa Clara

Arroios

Campolide

Areeiro

Avenidas Novas

São Domingos de Benfica

Penha de França

São Vicente

Santo António

Misericórdia

Campo de Ourique

Santa Maria Maior

Parque das Nações

Valor Médio NO2 corrigido para a gama de valores das EMQA, Lisboa



Compromissos

Lisboa define objetivos 
ambiciosos, indicadores 
multidisciplinares para 
superar metas da 
qualidade do ar
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Compromisso de Lisboa
(para a Qualidade do Ar) 

Reforçar a rede de 
referência de 

medição  garantido 
interoperabilidade 

Lançar campanhas 
de monitorização

de poluentes 

(NO2 e PM)

Informar em tempo 
real, sobre os 

índices de qualidade 
do ar

Modelar a cidade 
(sectorial, 

transversal, 
territorial)

Definir zonas de 
intervenção 
prioritária 

(estimativa de 
população exposta)

Acompanhar  
estudos de 

avaliação dos 
efeitos na saúde, 
qualidade vida

Monitorar potenciais 
episódios de 

poluição do ar por 
excedência dos 

Limiares

Promover 
campanhas de 
informação e 

sensibilização 
(públicos-alvo)

Reforçar o plano de 
comunicação com 

integração de 
diferentes canais



https://www.c40.org/other/clean-air-cities https://www.c40.org/other/green-and-healthy-streets

2030

Compromisso de Lisboa



PM10

14%

NO2

21%

Reduzir as emissões 

… Nº de mortes e doenças devido 
a químicos perigosos, contaminação e 
poluição do ar…

… impacte ambiental negativo per 
capita nas cidades, … qualidade do ar.. 

11.6

3.9

Compromisso de Lisboa
(para a Qualidade do Ar) 



Políticas e 
Instrumentos

Para se garantir a 
coerência e a integração 
entre políticas para 
alcançar níveis de poluição 
ZERO, Lisboa tem 
investido de forma global 
na qualidade do ar

4



Planos de melhoria da 
qualidade do ar da Região 
de Lisboa e Vale do Tejo

(controle de Excedências)

1º 2º

Nº Período Elaboração Aprovação
Programa 
Execução 

Implementação

1º 2001-2004 2005-2006 2008 2009 até 2012

2º 2011-2014 2016-2017 2019 2020-2021 até 2023



2019

• Upgrade e reforço da fiscalização da Zona 
de Emissões Reduzidas (ZER)

• Introdução de Planos de Mobilidade para grandes 
polos geradores de deslocações

• Revisão do regulamento das operações de Cargas 
e Descargas

• Fomento de boas práticas para reduzir as emissões 
de partículas em obras de construção civil

• Plano de Medidas S.O.S.
Portaria n.º 116-A/2019, de 4 de fevereiro

Planos de melhoria da 
qualidade do ar da Região 
de Lisboa e Vale do Tejo

(controle de Excedências)



ZER ABC

https://informacoeseservicos.lisboa.pt/servicos/detalhe/zona-de-emissoes-reduzidas-zer

Limitação de circulação pelo 
desempenho ambiental dos 
veículos (Normas EURO)

2011

2015

2012

2020



• Criação de Zonas Acesso Condicionado e Zonas 30

• Aumento dos corredores BUS

• Promoção da mobilidade suave e partilhada

• Continuação do Projeto PediBus

• Melhoria do desempenho ambiental de frotas

• Aumento da fiscalização do estacionamento ilegal

2019
Planos de melhoria da 

qualidade do ar da Região 
de Lisboa e Vale do Tejo

(controle de Excedências)



• Aumento da rede clicável

• Criação de zonas de parqueamento gratuito para 
bicicletas, motas 

• Criação da tarifação do estacionamento

• Reforço da infraestrutura verde, através da 
consolidação de 9 corredores verdes na cidade

• Requalificação dos percursos pedonais

• Criação de uma praça em cada bairro …

2019
Planos de melhoria da 

qualidade do ar da Região 
de Lisboa e Vale do Tejo



Espaços verdesHortas Urbanas

“Lisboa com Bom Ar”

Garantir a qualidade do ar é determinante para se assegurar a saúde 
publica e qualidade de vida da população presente e futura



Terminal de Cruzeiros

Campo Cebolas

Campolide

Saldanha

Santos

Cais do Sodré

o ar é uma componente essencial na vida da cidade 

“Lisboa com Bom Ar”



Protocolo de cooperação 
(APA | CML – 2019) 

Lisboa, cidade global

Envolver a 
cidade na 
Campanha 

Nacional “Por 
um País com 

Bom Ar” 

Promover 
ações/ 

iniciativas
com o público

(educar, 
informar,  

sensibilizar) 

Fortalecer 
parcerias

(organismos 
públicos, 
entidades 
privados, 

investigação …)

Continuar a 
atuar 

diretamente na 
melhoria efetiva 
da qualidade 

do ar



2 Protocolos de cooperação 
(FMUL|CML e ESTSL|CML – 2020) 

Lisboa, cidade centrada no ambiente e na saúde

Fortalecer 
parcerias

Promover a 
formação e 
partilha de 
informação 

Contribuir para a garantia de um ambiente que assegure as 
condições de vida e a qualidade de vida dos cidadão no 

presente e futuro

Proposta de um projeto de Saúde Ambiental “Monitorização do 
efeito combinado e cumulativo da qualidade do ar e de eventos 

extremos da temperatura na saúde humana em Lisboa “

Produzir 
conhecimento 

cientifico



Protocolo
(CCDR-LVT | CML – p/ aprovação) 

Elaborar 
Planos de 

Melhoria da 
Qualidade Ar  
| Programa 
Execução

Implementar e 
monitorizar 

medidas para 
reduzir o período 

de excedência 
(custo - benefício e 

custo - eficácia)

Implementar e 
monitorizar 
medidas de 
redução das 

concentrações 

Cumprir metas 
para as 

concentrações de 
partículas PM10 e 
dióxido de azoto -

NO2

Lisboa, cidade centrada na cooperação e na participação

Portaria n.º 116-A/2019, de 4 de fevereiro



+ 700 
sensores

(fixos móveis)

Reforço da rede de estações de 
monitorização:

• Rede de sensores fixos de Qualidade do Ar a 
monitorizar parâmetros (SO2, O3, CO, C6H6, NO, 
NO2, PM10, PM2.5). Outras componentes 
ambientais: Ruído, Estado do Tempo e Tráfego 
(cofinanciado pelo projeto H2020 “Sharing
Cities”).

• Redes de sensores móveis de PM colocados em 
bicicletas (voluntários) integrado no projeto
Open-Seneca; Women4Climate - C40, em 
desenvolvimento com Estocolmo

2021

17
parâmetros

Lisboa com Bom Ar

80 
estações

2 anos de 
dados online 

horários



“Lisboa com Bom Ar”
(investimento de 400.000€)

Reforço da rede de estações de monitorização

61 
estações 

instaladas

5 
contadoras



“Lisboa com Bom Ar”

Microsoft Power BI

2021

Início - Lisboa Inteligente (cm-lisboa.pt)



Câmara Municipal de Lisboa, Ambiente, Qualidade Ambiental, Ar - MUNICÍPIO de LISBOA

“Lisboa com Bom Ar”



Índice Ambiental Lisboa

Ozono, Benzeno e Monóxido de Carbono (sem índice definido)



Informar e 
sensibilizar 

O fortalecimento de 
parcerias, partilha recursos
e o acompanhamento da 
investigação têm 
contribuído para aumento 
da qualidade de vida e 
promoção do bem-estar 
para todos
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• Campanha “Lisboa com Bom Ar”, 2019
• Fortalecimento de parceiras (Rede C40, CDP-ICLEI 

…), 2020
• Conferência “Lisboa mais verde e mais saudável: os 

desafios da poluição atmosférica”, 2020
• Guia Ilustrado, 2020
• Participação em equipas multidisciplinares (revisão 

da Diretiva Europeia relativa a Qualidade do Ar), 2021 

Informar, Sensibilizar



2019

Campanha Por um País com bom Ar
Lisboa com Bom Ar

https://por1bom-ar.apambiente.pt/

63 
ações

24 
serviços

9 
canais



https://vimeo.com/359528753; https://vimeo.com/360237804; https://vimeo.com/362735477

2019

Campanha Por um País com bom Ar
Lisboa com Bom Ar



25_dicas_qualidade_do_ar.pdf (lisboa.pt)

Guia ilustrado da qualidade do ar

25 
dicas

2020



Manter Lisboa entre as melhores cidades 
do mundo para se viver, exige continuar a 
atuar no imediato, em estratégias globais 

centralizadas na qualidade do ar 

Obrigado

sensores.ambiente@cm-lisboa.pt

Maria João Telhado  | Pedro Oliveira
Divisão Ambiente e Energia


