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INTRODUÇÃO



Introdução

• Portugal, enquanto Estado Social, exerce a sua função de proteção e 
promoção da saúde dos seus cidadãos através de políticas públicas. 

• A compreensão da saúde não pode ser desligada das políticas públicas 
- fundamental conhecê-las assim como à forma como são 
implementadas e executadas. 

• A análise destas políticas deve estender-se ao ambiente onde as 
crianças e jovens são concebidos, nascem e vivem. 
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NOTA METODOLÓGICA



Métodos

• Identificados três problemas de saúde nas crianças e jovens com forte 
ligação ao ambiente: 
• excesso de peso e obesidade infantil

• saúde mental

• doenças respiratórias 

• Estudadas as políticas públicas de ambiente relevantes para estes 
problemas de saúde

Políticas públicas - conjunto composto pela produção legislativa, opções estratégicas, 
cursos de ação e prioridades de financiamento promulgadas pelo Governo ou por um seu 
representante, 



Identificação das políticas públicas

1. Indicação pelos conselheiros e peritos

2. Pesquisa de sítios web de instituições que participam ou participaram na 
formulação, implementação e execução de políticas públicas (e.g., Direção Geral 
da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério do Ambiente, a Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica, o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude, a Agência Portuguesa do Ambiente).

3. Pesquisa ad libitum em motores de busca para identificar eventuais produções 
legislativas ou outras. 

4. Identificadas políticas públicas relevantes por pesquisa/indicação nos 
documentos incluídos através dos processos anteriores.



Análise das políticas públicas

• Leitura dos documentos encontrados de modo a tomar conhecimento 
do seu conteúdo e forma. 

• Seleção dos documentos que constituíram o corpus de análise. 

• Análise de acordo com o nível de implementação da política pública, 
tipo, abrangência, âmbito, conteúdo e indicadores de 
implementação/impacto. 



Indicadores

• Ano mais recente disponível

• Múltiplas fontes
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AMBIENTE E SAÚDE

DETERMINANTES INESPECÍFICOS



• O habitat humano é artificial

• As exposições ambientais resultam da ação do Homem sobre o 
ambiente ou de efeitos colaterais dessas ações.

• A adesão de Portugal, em 1986, à Comunidade Económica Europeia, 
condicionou as políticas de ambiente e os comportamentos e estilos 
de vida dos Portugueses.
• Abandono progressivo das regiões interiores e fixação na faixa litoral
• Reorganização da malha urbana

• Expansão das grandes áreas metropolitanas
• Desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias
• Logística da distribuição de bens de consumo
• Intensificação da agricultura

• Ganhos em saneamento básico, nomeadamente, águas, esgotos e resíduos 
urbanos 



Mais concentrados, mais distantes e mais 
“motorizados”

• Densidade populacional (Instituto Nacional de Estatística. INE - Base de dados [Internet]. Available from: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_bdc_tree&contexto=bd&selTab=tab2)

• áreas urbanas 445,9 habitantes/km2 

• áreas medianamente urbanas 79,8 habitantes/km2

• predominantemente rurais 23,3 habitantes/km2

• 34 minutos para chegar ao local de trabalho (EU - 42 minutos) (Michaelpage, sd)

• 24% dos que utilizam transportes privados para chegar ao trabalho diz sofrer de 
stress (EU-34%) (Michaelpage, sd)

• 470 veículos de passageiros por 1000 habitantes (Agência Portuguesa do Ambiente, 2017)

• 89,4% do transporte de passeiros em Portugal em transporte individual (83,1% na 
EU) (Agência Portuguesa do Ambiente, 2017)

• 24% do total das emissões de gases de efeito de estufa pelos transportes (Agência Portuguesa do Ambiente, 

2017)



Agricultura mais intensiva, mais fertilizantes, mais 
grandes superfícies

• 5,9% da superfície agrícola do país é utilizada em produção biológica (2008)

• Usados, em 2015, 41kg de fertilizantes inorgânicos por hectare de superfície 
agrícola ( 29% em relação a 2011) 

• Em 2016, existiam 7056,75 hectares de área cultivada com milho geneticamente 
modificado ( 24% desde 2012) 

• 3 402 unidades de comércio de dimensão relevante, das quais 50,4% se 
dedicavam ao comércio a retalho alimentar, funcionavam, em média, 12 horas por 
dia sendo que 37% tinham uma dimensão entre 400 e 1000m2 (2016)



Mortes atribuíveis ao ambiente

• Em Portugal, em 2012:
• 11% de todas as mortes são atribuíveis ao ambiente (10 689 mortes)

• 90% deveram-se a doença não infeciosa (9 683 mortes)

• 8% a lesões e ferimentos 

• 2% a causas infeciosas, parasitárias, neonatais e nutricionais).  

• 13% dos DALYs eram atribuíveis ao ambiente. 

O Laos foi o país com maior número de mortes 
atribuíveis ao ambiente (32%). A Roménia tinha 
19%, valor mais elevado da União Europeia e a 
Suécia o mais baixo (10%)

No Laos o valor dos DALYs era de 31%, na Roménia
de 19% e na Suécia de 10%.

Global Health Observatory, 2016



04

AMBIENTE, SAÚDE E CRIANÇAS



• O ambiente pode contribuir significativamente para um aumento 
cumulativo ao longo da vida do risco de doença, nomeadamente, 
doença respiratória, cardíaca e cancro 

• Na região Europeia da OMS cerca de um terço da doença entre o 
nascimento e os 18 anos é atribuída a ambientes inseguros e insalubres

• Os riscos ambientais tradicionais como a poluição atmosférica e da 
água, o saneamento básico e as doenças transmitidas por vetores 
estão controlados em Portugal



Novos riscos ambientais para as crianças

• Exposição a químicos (pesticidas, plásticos e outros bens 
manufaturados) 

• Contaminação da cadeia alimentar por produtos como o arsénio, o 
flúor ou o chumbo e químicos associados a problemas hepáticos, da 
tiroide e de desenvolvimento neurológico

• Exposição a radiações não-ionizantes provenientes de cabos de alta 
tensão, antenas, aparelhos móveis, de rádio e de televisão, entre 
outros. 



E em Portugal, como vivem as crianças?

• Casas menos sobrelotadas, com acesso a água potável dentro da 
habitação, sistema de esgotos, em que os vetores estão mais 
controlados. 

• Aumento da proporção de crianças a residir em zonas urbanas e 
periurbanas;
• Zonas ”agressivas”, mais poluídas onde a qualidade do ar exterior e interior é 

mais pobre

• As crianças passam mais tempo “dentro de casa”



Impacto do ambiente na saúde das crianças

• Alergia (Matos et al, 2014)

• 52,9% dos adolescentes em idade escolar com algum tipo de alergia

• Asma (Matos et al, 2014)

• 30,7% dos adolescentes em idade escolar com asma

• Atividade física moderada a vigorosa pelo menos 60 min/dia (Lopes et al, 2017)

• 59,3% das crianças (<10 anos)
• 56,5% das crianças (10 a 14 anos)

• Comportamento sedentário (Lopes et al, 2017)

• 6 aos 9 anos - 8,1horas/ dia 
• crianças dos 10 aos 14 anos - 9,7 horas/dia



Políticas Internacionais de ambiente

Políticas nacionais de 
ambiente

Políticas nacionais de 
saúde

Políticas nacionais de saúde e  
ambiente

Comunidades e famílias

População

Crianças

Planos e programas nacionais específicos e inespecíficos

Projetos e programas locais específicos e inespecíficos
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POLÍTICAS INTERNACIONAIS



Alguns destaques (políticas internacionais)
• Carta de Ottawa (1986) - recurso para uma vida saudável, reconheceu a 

necessidade de ter um ecossistema estável 

• Carta Europeia do Ambiente (1989)- dependência da saúde humana de uma série 
de fatores ambientais

• 6º Programa Comunitário de Ação em Matéria de Ambiente (2002) - identificação 
dos riscos para a saúde das pessoas, nomeadamente das crianças e dos idosos

• “Uma estratégia europeia de ambiente e saúde” (2003) - crianças particularmente 
vulneráveis ao ambiente

• Plano de Ação Saúde e Ambiente 2004-2010 – conhecer a relação entre as fontes 
de poluição e os efeitos de saúde

• Declaração de Ostrava (2017)- as políticas de ambiente e saúde contribuíram 
grandemente para a aumentar a esperança de vida e o bem-estar.



Children’s Environment and Health Action Plan for Europe

• prevenir e reduzir significativamente a morbidade e mortalidade decorrentes de 
distúrbios gastrointestinais e outros efeitos para a saúde, assegurando (…) acesso a 
água segura e saneamento adequado para todas as crianças;

• prevenir e reduzir substancialmente as consequências para a saúde decorrentes de 
acidentes e ferimentos e diminuir a morbidade por falta de atividade física 
adequada, promovendo habitats humanos seguros e que apoiem todas as crianças;

• prevenir e reduzir doenças respiratórias devido à poluição do ar em ambientes 
externos e internos, (…) a fim de garantir que as crianças possam viver em um 
ambiente com ar limpo.

• reduzir o risco de doenças e incapacidade decorrentes da exposição a produtos 
químicos perigosos (como metais pesados), agentes físicos (por exemplo, ruído 
excessivo) e agentes biológicos e a ambientes de trabalho perigosos durante a 
gravidez, a infância e a adolescência.



Children’s Environment and Health Action Plan for Europe

áreas relevantes em termos de políticas públicas de saúde e ambiente

atividade física 
adequada

promoção de habitats humanos 
seguros e que apoiem as crianças

qualidade do ar 
exterior e interior

exposição a químicos perigosos, 
agentes físicos e biológicos.

Saúde mental Obesidade e excesso de peso Doenças respiratóriasAcidentes
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POLÍTICAS NACIONAIS 

INESPECÍFICAS



Política pública Tipo Âmbito Conteúdo

Plano Nacional de 
Saúde 

Plano
Saúde, grandes orientações 
estratégicas

Defende a adoção de intervenções baseadas em abordagens por ciclo 
de vida e por settings de modo a intervir precocemente nos fatores de 
risco (por exemplo, tabagismo, obesidade, ausência de atividade física, 
álcool) essencial; a abordagem intersectorial; a promoção da abordagem 
de Saúde em Todas as Políticas nos diferentes níveis de atuação; o 
reforço de sistemas de vigilância epidemiológica em relação aos 
determinantes de saúde e aos fatores de risco com maior impacto em 
ganhos de saúde com equidade; o reforço dos sistemas de 
monitorização de alertas de saúde pública, promovendo a deteção 
precoce e coordenação de resposta a essas emergências

Plano Nacional de 
Ação Ambiente e 
Saúde (2008-
2013)

Plano

Água; ar; solo e 
sedimentos; químicos; 
alimentos; ruído; espaços 
construídos;  radiações; e 
fenómenos 
meteorológicos.

Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde do 
indivíduo e das comunidades a eles expostos; Sensibilizar, educar e 
formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar os 
riscos para a saúde associados a fatores ambientais; Promover a 
adequação de políticas e a comunicação do risco; Construir uma rede de 
informação que reforce o conhecimento das inter-relações Ambiente e 
Saúde
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E 

AMBIENTE RELACIONADAS COM A 

ACTIVIDADE FÍSICA 



• Orientações da União Europeia para a Atividade Física

• Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-
Estar (ENPAF)

• Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF)

• Desporto para todos. Programa nacional

Promoção da locomoção activa (e.g., bicicleta) com criação de condições de segurança, conforto e 
viabilidade e campanhas de informação
Promoção da interacção entre as áreas do ambiente e transportes para promoção de meios não poluentes
Ambientes facilitadores da atividade física
Promoção da prática desportiva

Implementação europeia e nacional - estratégias e programas



• Despacho n.º 8932/2017 Diário da República n.º 195/2017, Série II de 2017-10-10

• Despacho nº 3632/2017

• Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro: Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto

• Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho: relativo à alteração do DL nº 139/2012, de 
5 de Julho

Projetos piloto para a promoção da atividade física nos ACES, unidades hospitalares do SNS e ULS
Criação da comissão intersectorial para a Pormoção da Actividade Física
Organização dos curricula escolares (básico e secundário)

Implementação nacional – produção legislativa



Implementação Local – projetos 

• Identificados 21 projetos implementados a nível dos municípios de 
Portugal Continental e regiões autónomas, habitualmente, iniciativa 
das autarquias.

• Focam essencialmente a promoção da actividade física com base na 
escola. Alguns incluem a promoção de estilos de vida saudáveis



Conclusões preliminares – atividade física

• Existe preocupação política com a promoção da atividade física nas 
crianças demonstrada pela existência e adoção de estratégias 
europeias e nacionais.

• A grande maioria das políticas é implementada a nível dos municípios 
o que poderá gerar desigualdades

• Ainda que as políticas sejam abrangentes, a sua implementação em 
projetos, restringe a população alvo – essencialmente crianças em 
idade escolar, com grande enfoque no ensino básico

• As crianças mais velhas e com maior risco de problemas decorrentes 
de falta de actividade física são “esquecidas”
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TRABALHO FUTURO



• Análise das políticas em relação a:
• Qualidade do ar interior e exterior

• Exposição a químicos perigosos, agentes físicos e biológicos

• Habitats seguros

• Elaborar as conclusões e recomendações 




