DESIGNAÇÃO DO PROJETO |Melhor Ar no Centro – Gestão da Qualidade do Ar Ambiente na
Região Centro
CÓDIGO DO PROJETO |CENTRO-07-23G2-FEDER-000001
OBJETIVO PRINCIPAL | O principal objetivo do projeto é preservar a qualidade do ar. Para o
efeito, é necessário conhecer a qualidade do ar existente na Região Centro, propósito que só
se consegue atingir reforçando a rede de monitorização da qualidade do ar existente que se
encontra obsoleta, por um lado, reapetrechando-a com novos equipamentos de monitorização
de poluentes atmosféricos que assegurem os objetivos legais de controlo e garantia de
qualidade dos dados medidos, bem como o reforço de infraestruturas de suporte da rede. Por
outro lado, pretende-se realizar estudos da qualidade do ar, a incidir sobre poluentes
atmosféricos que têm revelado alguns incumprimentos dos requisitos legais, permitindo
perceber quais as contribuições para as respetivas emissões, bem como identificar um
conjunto de medidas implementadas ou a implementar que contribuíram ou contribuam para
a redução da emissão dos poluentes atmosféricos.
REGIÃO DE INTERVENÇÃO |Centro
ENTIDADE BENEFICIÁRIA |Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
DATA DA APROVAÇÃO |14/09/2016
DATA DE INÍCIO |29/12/2016
DATA DE CONCLUSÃO |30/09/2020
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL |400.470,68 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA |340.400,08 €
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS | A Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro, pretende com o presente projeto, a adoção de medidas
destinadas a reduzir a poluição do ar. Com o projeto a CCDR Centro no âmbito das suas
competências, de avaliação e gestão da qualidade do ar, consignadas no Decreto-Lei n.º
102/2010, de 23 de setembro, irá garantir a exatidão das medições e fiabilidade dos dados,
bem como a disponibilização da respetiva informação relativa à qualidade do ar, contribuindo
para a melhoria do ambiente e da defesa da sua qualidade, impulsionando positivamente o
desenvolvimento ambiental sustentável da Região Centro.

