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O curso dirige-se a alunos e profissionais das

áreas de Saúde Ocupacional, Engenharia

Ambiental, Engenharia Química, Segurança

Ocupacional e Saúde Pública, entre outros

profissionais de saúde.

São objetivos do curso que o participante seja

capaz de:

1. Saber quais os limites legais para os

parâmetros físico-químicos da qualidade

do ar interior (QAI) em ambientes

ocupacionais;

2. Saber como avaliar parâmetros de conforto

da QAI, assim como quantificar as

concentrações de matéria particulada, radão,

compostos orgânicos voláteis, dióxido de azoto

e ozono.

3. Compreender como as características dos

edifícios a avaliar e quais os comportamentos

humanos que podem influenciar negativamente

a QAI.

4. Saber estabelecer a ligação entre sintomas

de doença ocupacional e a QAI

4. Elaborar relatórios de QAI.

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto propõem-se a organizar o curso teórico-prático

subordinado ao tema:

Avaliação da qualidade do ar interior e saúde pública

Responsáveis pelo curso:

João Cavaleiro Rufo (Investigador do ISPUP,

Doutorado em Segurança e Saúde Ocupacionais);

Inês Paciência (Mestre em Saúde Pública).

Metodologia:

Presencial; curso teórico-prático em contexto de

auditório/sala.

ECTS:

Não aplicável.

Seleção de participantes:

- curso limitado a 30 participantes; a seleção será

efetuada com base na data de inscrição.

Certificado de Participação: Será emitido um

certificado de participação aos participantes que

frequentarem pelo menos 90% do curso.

Valor de Inscrição: Geral 150€; Alunos da UP e ISPUP

75€.

Data limite para inscrição: 31 de agosto 2019.
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09.00 Acolhimento aos participantes

12

Setembro

2019

09.15 Introdução à problemática da qualidade do ar interior (QAI) e à 

necessidade de a monitorizarmos

09.45 Parâmetros da QAI e legislação em vigor para edifícios públicos

11.00 Intervalo

11.15 Preparação de uma auditoria à QAI num edifício: um caso real

13.00 Final da sessão da manhã

Pausa para almoço

14.00
Avaliação da temperatura, CO2 e humidade relativa na QAI: componente 

teórica

15.00
Avaliação da temperatura, CO2 e humidade relativa na QAI: componente 

prática

17.00 Fim da primeira secção

P R O G R A M A

09.00 Matéria particulada na QAI: componente teórica

13

Setembro

2019

10.00 Matéria particulada na QAI: componente prática (Parte I)

11.00 Intervalo

11.15 Matéria particulada na QAI: componente prática (Parte II)

12.15 Avaliação do radão em edifícios

13.15 Final da sessão da manhã

Pausa para almoço

14.15 Avaliação do ozono e dióxido de azoto na QAI: componente teórica

15.00 Avaliação do ozono e dióxido de azoto na QAI: componente prática

17.00 Fim da segunda secção
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P R O G R A M A

09.00 Avaliação dos compostos orgânicos voláteis na QAI: componente teórica

14

setembro

2019

10.00 Avaliação dos compostos orgânicos voláteis na QAI: componente prática

10.30 Características dos edifícios e comportamentos dos ocupantes na QAI 

(Parte I)

11.00 Intervalo

11.15
Características dos edifícios e comportamentos dos ocupantes na QAI 

(Parte II)

12.15 Elaboração de um relatório de auditoria

13.00 Final da sessão da manhã

Pausa para almoço

14.00 Saúde pública e QAI: doenças associadas

14.30 Saúde pública e QAI: como avaliar sintomas do edifício doente

15.30 Final do curso


