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O que nos entra  
pelas janelas 
Entre os diversos contaminantes que 
respiramos diariamente, as partículas 
em suspensão são, com o ozono, os que 
mais afetam a nossa saúde. As medidas 
legais implementadas a nível europeu e 
nacional melhoraram bastante a qualida-
de do ar. Mas ainda há muito por fazer. 
Em diversas localidades portuguesas, 
sobretudo em meios urbanos, os limites 
máximos permitidos para a concentra-
ção de partículas e ozono continuam a 
ser ultrapassados.

Partículas em suspensão

Minúsculas e perigosas, encontram- 
-se no ar sob a forma sólida ou líquida.  

Muitas são originadas pela própria Natu-
reza. O Sul da Europa é frequentemente 
atingido por partículas provenientes das 
zonas áridas do Norte de África. Mas as 
mais perigosas resultam das atividades 
humanas. Os principais responsáveis por 
esta contaminação são a indústria, ex-
tração de minérios, obras de construção 
civil e, sobretudo, o tráfego rodoviário, 
que, por sua vez, produz partículas co-
nhecidas como PM 2,5. Têm um diâmetro 
inferior a 2,5 µm e resultam, em especial, 
dos veículos a gasóleo. 

Além de graves crises de asma, podem 
provocar reações inflamatórias nos pul-
mões e problemas cardiovasculares. 
A exposição prolongada pode levar a 
maior incidência de cancro do pulmão e 
doença pulmonar obstrutiva crónica.

Quando um vulcão entra em erupção ou ocorre  
um incêndio com causas naturais, são libertados  
contaminantes para a atmosfera. Mas o maior responsável 
pela degradação da qualidade do ar é o Homem, devido 
ao crescente recurso a combustíveis fósseis, como o carvão, 
petróleo e gás natural. O tráfego rodoviário e a indústria 
partilham o topo da lista dos mais poluidores.

O ar que 
respiramos
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O que fazer? 

Contra as emissões de origem natural 
nada há a fazer, a não ser evitar a expo-
sição ao ar exterior em dias de alerta 
acionado pelas autoridades de saúde.  
Já a diminuição das concentrações de 
partículas características dos núcleos 
urbanos depende da implementação de 
medidas como a redução do tráfego, o 
planeamento adequado das cidades e 
rede viária e o fomento dos transportes 
públicos.

Atenção ao ozono

Nas camadas altas da atmosfera, o ozo-
no constitui uma barreira que protege 
a Terra da radiação solar. Nas camadas 
mais baixas, atua como um poluente. 
Quando as concentrações são elevadas, 
torna-se perigoso. Mesmo uma breve ex-
posição pode gerar sintomas, sobretudo 
em pessoas sensíveis. Os níveis mais ele-
vados são alcançados no verão, em horas 
de grande calor e na presença de forte 
radiação solar. Mas a poluição por ozono 
não está limitada aos centros urbanos. 
Os seus precursores, como os óxidos de 
azoto, são, muitas vezes, arrastados pelo 
vento até grandes distâncias, pelo que é 
frequente verificarem-se níveis elevados 
em zonas onde a qualidade do ar, no ge-
ral, é boa.

A exposição ao ozono ataca as vias res-
piratórias. Pode provocar dificuldade em 
respirar e aumentar a frequência e inten-
sidade de ataques de asma. Produz tam-
bém irritação no nariz, garganta e olhos, 
desencadeia ataques de tosse e gera 
uma sensação de pressão no tórax. 

Truques para agir em 
caso de alerta de ozono
1. No verão, permaneça em casa nas 

horas de maior calor (entre as 12h00 
e as 16h00), sobretudo se pertence 
a algum grupo de risco.

2. Não pratique desporto ao ar livre e 
evite atividades que exijam esforço 
físico. Quando a frequência respira-
tória aumenta, a inalação de ozono 
é maior.

3. Se tiver de sair, informe-se sobre os 
níveis de contaminação (por exem-
plo, no portal www.prevqualar.org).
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Em indivíduos de risco (idosos, crianças e 
portadores de problemas respiratórios), 
a exposição pode agravar sintomas já 
existentes.

O que fazer? 

A prevenção é a única arma. Por isso, é 
muito importante a ação das autorida-
des, que devem informar a população 
com antecedência sobre a contaminação 
do ar e as medidas a adotar, sobretudo 
quando os níveis superam os 180 µg/m3. 

Radão: perigo invisível

Principal fonte de radiação natural para 
o ser humano, o radão é um gás sem cor, 
cheiro ou sabor. Só é possível conhecer a 
concentração medindo-o com um dispo-
sitivo apropriado.

Presente em toda a superfície terrestre, 
não é tóxico, mas desintegra-se com 
facilidade e dá origem a elementos ra-
dioativos prejudiciais. Quando inalados, 
chegam aos brônquios, irradiam para os 
tecidos vizinhos e, no limite, causam tu-
mores pulmonares. Estima-se que seja 
a segunda causa de cancro do pulmão, 
logo a seguir ao tabaco.

Estudos mostram que, em cada 100 pes-
soas expostas todos os dias a mais de 

400 Bq/m3 (unidade de medida da ra-
dioatividade), 6 sofrem daquele tipo de 
cancro. Na prática, estas condições du-
plicam a probabilidade de contrair a do-
ença. O risco é superior nos fumadores.

A maioria dos portugueses não está ex-
posta a níveis elevados de radão. O mes-
mo não acontece com os habitantes dos 
distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, 
Viseu e Castelo Branco, que vivem em zo-
nas graníticas. No distrito de Portalegre, a 
serra de São Mamede também apresenta 
riscos. O radão provém da desintegração 
do urânio, característico do granito.

No geral, a concentração na atmosfera 
é baixa. Mas, em ambientes fechados, 
como habitações, por vezes, atinge níveis 
preocupantes. Os valores mais elevados 
encontram-se em pisos inferiores, como 
caves, arrecadações e superfícies térre-
as. O perigo diminui com a distância do 
chão. O solo de granito é a principal fon-
te de radão, que se infiltra nos edifícios 
por fissuras e fendas no pavimento (por 
exemplo, entre os azulejos) e paredes, 
bem como nas uniões das canalizações.

As superfícies interiores revestidas de 
granito, como paredes e bancadas, tam-
bém libertam quantidades significativas, 
sobretudo se houver pedras fraturadas 
não isoladas, por exemplo, com verniz.
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cuidado com habitações fechadas por 
muito tempo. Abra todas as portas e ja-
nelas à chegada e garanta uma boa circu-
lação do ar. Tape fissuras no pavimento 
ou junto à canalização. Se tiver paredes 
ou bancadas de granito, uma solução é 
envernizar. Não isole hermeticamente 
janelas, portas e persianas, para assegu-
rar alguma ventilação permanente. Caso 
estas medidas não sejam suficientes, 
reforce a prevenção: instale um sistema 
mecânico de ventilação forçada. 

Excesso de ruído 

Tráfego rodoviário, obras, alarmes, músi-
ca de bares, entre outros: a vida urbana 
tem como pano de fundo um ruído cons-
tante, que pode repercutir-se no humor 
e estado de saúde dos cidadãos.

A DECO PROTESTE realizou várias medi-
ções em diferentes pontos de Lisboa e 

Algumas paredes de tijolo e cimento, em 
divisões pouco ventiladas, podem liber-
tar radão se contiverem areia provenien-
te de zonas graníticas com elevado teor 
de rádio e urânio.

No inverno, com as casas menos ventila-
das, a quantidade deste gás no interior 
pode ser o dobro da registada no verão. 
A ingestão de água com radioatividade 
não causa problemas, mas a inalação dos 
vapores é mais um fator de exposição. 

Mas viver numa zona granítica não é sinóni-
mo de teores elevados: depende da qua-
lidade da construção, manutenção e ven-
tilação. Para conhecer a concentração terá 
de recorrer a um laboratório habilitado.

O que fazer?

Areje a casa, pelo menos, 10 minutos por 
dia, mesmo no inverno. Tenha especial 

0h00-7h00 (período noturno)

durante o sono (período noturno)

7h00-24h00 (período diurno)

Limites de ruído 
aconselhados

Ruído no interior Ruído no exterior

30 dB(A) 55 dB(A) 65 dB(A)

Fonte: Organização Mundial de Saúde.
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chegou à conclusão de que os habitan-
tes da capital estão sujeitos a níveis de 
pressão sonora elevados. 

Um relatório europeu publicado em 2008 
revela que 55% da população a viver em 
zonas urbanas com mais de 250 mil habi-
tantes (cerca de 67 milhões de pessoas 
na União Europeia) estão expostos a ní-
veis de ruído de tráfego acima do limite 
legal (55Lden).

Por isso, muitos sofrem de graves pertur-
bações do sono ou outras doenças indu-
zidas pelo ruído, como dores de cabeça, 
stresse, irritabilidade e dificuldades de 
concentração.

O que fazer? 

Reduzir a poluição sonora a níveis mais 
razoáveis implica a intervenção de todos: 
autoridades, a quem cabe efetuar me-
dições e garantir que os níveis máximos 
legais não são ultrapassados, e cidadãos, 
que não devem causar incómodo nas 
suas atividades profissionais ou pessoais. 
Quem se sente exposto a níveis elevados 
de ruído deve procurar resolver o pro-
blema com a entidade responsável pela 
emissão de ruído. Caso não seja bem 
sucedido, contacte as autoridades poli-
ciais. Se o ruído tiver origem numa ativi-

dade comercial, industrial ou no tráfego, 
contacte ainda a autarquia e a linha SOS  
Ambiente (808 200 520).

Em zonas que incluem habitações, co-
mércio e serviços, o ruído não pode ex-
ceder 65 dB(A). Entre as 0 e as 7 horas, o 
limite é de 55 dB(A).

O isolamento acústico das habitações 
está também contemplado na lei, que 
estabelece valores mínimos para o iso-
lamento face a sons aéreos entre habi-
tações (vozes, por exemplo), sons de im-
pacto (passos, arrastar de uma cadeira, 
etc.) e ao isolamento da fachada.

Cafés e restaurantes

A quase inexistente ou precária separa-
ção entre os espaços para fumadores e 
não fumadores em cafés e restaurantes 
deita por terra as boas intenções da lei 
sobre limitação ao consumo do tabaco. 
Em 2010, medimos anonimamente a con-
centração de fumo em espaços públicos. 
Os resultados provam que a coabitação 
entre fumadores e não fumadores, mes-
mo em locais com áreas reservadas aos 
adeptos do cigarro e equipadas com sis-
temas de ventilação ou extração, não é 
solução para proteger os cidadãos con-
tra a exposição passiva. 
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Em ambientes interiores, o fumo do ta-
baco é responsável por uma considerável 
concentração de poluentes: compostos 
orgânicos voláteis, hidrocarbonetos aro-
máticos policíclicos, partículas e gases 
inorgânicos, entre outros.

As partículas finas, muito pequenas, per-
manecem no ar durante longos períodos. 
Por isso, são um bom indicador da qua-
lidade do ar interior. Estão na origem do 
aumento da mortalidade devido a pro-
blemas respiratórios, cardiovasculares e 
de cancro do pulmão.

Concentrações elevadas aumentam o 
risco de internamento devido a infeções 
das vias respiratórias inferiores, obstru-
ção respiratória crónica e redução da 
função pulmonar em crianças e adultos. 
As vias respiratórias não conseguem 
filtrá-las nem eliminá-las. Alojam-se em 
zonas profundas dos pulmões e podem 
arrastar substâncias tóxicas, que tam-
bém atingem esses órgãos.

O que fazer? 

Alguns países têm leis mais restritivas 
do que a nossa e proíbem o tabaco em 
todos os espaços públicos. Os estabe-
lecimentos acima de 100 m2 deveriam 
ter zonas separadas por barreiras físicas, 

reforçadas com sistemas de ventilação e 
extração eficazes.

Dentro de casa

Os cidadãos estão cada vez mais cons-
cientes dos efeitos da poluição ambien-
tal na saúde, sobretudo no que respeita 
à qualidade do ar, mas menos sobre os 
perigos de contaminação em casa, des-
conhecidos ou ignorados. 

Passamos 90% do nosso tempo no inte-
rior de edifícios (casa, escritório, escola, 
etc.). Cada vez mais isoladas para evitar 
perdas de energia, as habitações são 
menos ventiladas, pelo que as substân-
cias tóxicas podem acumular-se mais fa-
cilmente e alcançar concentrações preju-
diciais para a saúde.

As fontes de contaminação interior 
são muitas e, quando se combinam, os 
efeitos nocivos podem potenciar-se.  
No entanto, ainda existem poucos estu-
dos científicos sobre os efeitos cumulati-
vos dos vários contaminantes domésticos 
e os diagnósticos são difíceis de estabe-
lecer. Sabe-se que existem meios para 
controlá-los e precauções para limitar os 
danos. A lista de contaminantes é longa. 
Destacamos os 5 mais frequentes.
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Partículas em suspensão

Pó, fumo de tabaco, ácaros, aerossóis 
provenientes de ambientadores e pro-
dutos de limpeza, quando inalados, 
podem provocar doenças pulmonares, 
alergias e outras perturbações das vias 
respiratórias.

O que fazer? 

Ventile frequentemente a casa e adote 
medidas de higiene, em especial face 
à roupa da cama. Lave os lençóis com 
água quente e, de vez em quando, pas-
se o aspirador pelas duas faces do col-
chão. Tenha ainda atenção a cortinas, 
almofadas, livros ou outros objetos que 
acumulem pó.

Dióxido de carbono (CO2)

Libertado durante a respiração por pes-
soas e animais, é também um dos prin-
cipais contaminantes do fumo do taba-
co. Em altas concentrações, dá origem a 
“ambientes carregados”, sinal de que o 
arejamento é insuficiente. 

O que fazer? 

Ventile com frequência, sobretudo casas 
onde permaneçam pessoas por largos 
períodos durante o dia.

Monóxido de carbono (CO)

Incolor e inodoro, este gás é difícil de de-
tetar e muito perigoso. Numa casa com 
ambiente saudável, não deve existir CO. 
Encontram-se níveis elevados em lugares 
próximos de estacionamentos ou em ins-
talações de gás com fugas ou pontos de 
combustão deficiente. Combinado com 
a hemoglobina do sangue, o CO reduz o 
fornecimento de oxigénio ao organismo 
e provoca tonturas e náuseas. Em casos 
graves de exposição, pode conduzir à 
morte, conhecida como “morte doce”, 
pois o indivíduo perde a consciência e 
não se apercebe do risco.

O que fazer? 

Faça a manutenção regular das instala-
ções a gás, caldeiras e esquentadores. 
Não tape as grelhas de ventilação das di-
visões com pontos de combustão, como 
a cozinha. Outra medida é ventilar a casa 
com regularidade.

Compostos orgânicos voláteis

Numa casa, pode haver 50 a 300 subs-
tâncias químicas potencialmente tóxicas. 
Nem o material escolar resiste a uma 
análise. Testámos canetas de feltro e 
marcadores fluorescentes e detetámos 
substâncias perigosas quando inaladas.
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O formaldeído é um dos contaminantes 
mais perigosos, pois está presente em 
quase todos os materiais de constru-
ção e mobiliário. Liberta-se sobretudo 
das resinas, solventes e colas usadas 
no fabrico de madeiras aglomeradas e 
contraplacados. Inalado, provoca irrita-
ção nos olhos, nariz e garganta. Mas o 
efeito da exposição a longo prazo pode 
ser mais devastador, pois esta subs-
tância é classificada como um provável 
cancerígeno.

Outro agente contaminante é o ben-
zeno, reconhecidamente cancerígeno.  
Encontra-se no fumo do tabaco, gases 
de escape dos automóveis e, em quan-
tidades cada vez menores, nos insetici-
das, detergentes, corantes, tintas, etc.  
Provoca irritação das vias respiratórias e 
olhos, dor de cabeça e congestão nasal. 

O que fazer? 

Frases nas embalagens como “não utili-
zar em locais fechados” ou “não inalar” 
indiciam a presença de compostos or-
gânicos voláteis. Siga as precauções de 
segurança e faça uma boa ventilação.  
É recomendável não habitar logo uma 
casa nova ou recém-remodelada.  
Deixe secar bem a tinta, cola e outras 
substâncias ou recorra a produtos sem 
solventes, com a mesma eficácia.

Bactérias e fungos

A contaminação por fungos é muito mais 
perigosa do que a bacteriana. Os fungos, 
que podem revelar-se muito tóxicos, são 
um indicador de problemas de limpeza 
e higiene. Casas com muita humidade 
ou manchas cinzentas, esverdeadas ou 
negras nas paredes indicam a presença 
de fungos.

O que fazer? 

Assegure uma limpeza rigorosa, elimine 
o bolor visível e controle o nível de humi-
dade. Uma boa ventilação e, consoante 
os casos, a utilização de um humidifi- 
cador ou desumidificador ajudam a ob-
ter o equilíbrio desejado. 
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em 5 passos

Abrir as janelas.  

Ventilar é a palavra‑

-chave. Abrir bem as 

janelas durante, pelo 

menos, 5 minutos, mesmo 

no inverno, ajuda a 

renovar o ar sem perder 

demasiado calor. 

Menos tabaco.  
Esta continua a ser  

a principal fonte  

de contaminação  

dos locais fechados.  

Procure não fumar, pelo 

menos, em interiores. 

Mais limpeza.  
Use mais água e menos 

produtos químicos.  

Casas fechadas durante 

muito tempo 

ou recentemente sujeitas 

a obras exigem uma boa 

limpeza antes de serem 

habitadas.

Casa saudável 
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Com alguns truques simples, pode reduzir  
o nível de contaminantes da sua casa.

Madeira natural.  
Escolha materiais  

de construção de qualidade 

e pouco tóxicos, como as 

madeiras naturais (carvalho, 

castanho, faia, pinho, etc.), 

que não exigem tratamentos 

inseticidas ou fungicidas.

Mais plantas.  
Vários estudos 

demonstram a eficácia  

de algumas plantas a filtrar 

ou diminuir a concentração 

dos componentes 

orgânicos voláteis. Mas 

cuidado com os bolores: 

vigie a humidade da 

terra. Um nível elevado 

pode ser novo foco de 

contaminação. 
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Água para  
consumo humano

Não é possível evitar por completo a pre-
sença de contaminantes. O controlo dos 
níveis de nitratos, por exemplo, é uma 
operação complicada e requer a cola-
boração de diversos setores: desde os 
agricultores, para fazerem um uso corre-
to dos pesticidas, aos criadores de gado, 
para evitarem o despejo de detritos em 
cursos de água, passando pelas autori-
dades, que devem assegurar o bom tra-
tamento das águas residuais.

Contaminantes mais 
habituais

Vejamos os efeitos sobre a saúde dos 
contaminantes mais habituais. 

Tri-halometanos.•  Compostos voláteis, 
formam-se quando o cloro reage com 
matéria orgânica. A ingestão em quan-
tidades elevadas e de forma contínua 
pode provocar danos no fígado, rins e 
sistema nervoso central. Estudos asso-

A água doce é um bem de primeira necessidade,  
com elevada repercussão na saúde. A qualidade tem  
melhorado muito nos últimos anos. Os problemas,  
no geral, estão limitados às zonas servidas por sistemas  
de distribuição de reduzida dimensão.

ciam estes compostos, a longo prazo 
(30 anos), ao cancro da bexiga. 

Nitratos.•  São substâncias que favore-
cem o crescimento de plantas e algas. 
No estômago humano, sobretudo em 
bebés, transformam-se em nitritos, 
que, combinados com a hemoglobina, 
reduzem o fornecimento de oxigénio 
ao sangue e causam cianose e, em ca-
sos extremos, asfixia. 

COV.•  Compostos orgânicos voláteis, 
libertam-se sobretudo à temperatura 
ambiente. São produzidos pela quei-
ma de combustíveis, mas também se 
desprendem de plásticos e solventes.  
Em experiências com animais, verificou-
-se que o 1,1,2 Tricloroetano pode afe-
tar o sistema nervoso central. 

Pesticidas.•  Substâncias químicas, natu-
rais ou sintéticas, utilizam-se para com-
bater pragas agrícolas. Dada a sua pe-
rigosidade, algumas, como o alacloro e 
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o endossulfão, estão incluídos na lista 
de contaminantes a pesquisar na água 
para consumo humano.

Condutividade.•  Através da condutivi-
dade, podemos conhecer a quantidade 
de sais minerais que a água arrasta ao 
passar por diferentes solos. Em quan-
tidades reduzidas, é considerada nor-
mal e até necessária para o organismo.  
O excesso pode agravar os sintomas de 
doentes cardiovasculares e renais. 

Água de captações 
particulares

Se usa água de um poço ou furo, efetue 
análises a cada 6 meses. Mesmo sem sinais 
visíveis de contaminação, pode estar po-
luída por pesticidas, metais pesados, nitra-
tos ou bactérias, em especial se, entre os 
locais de captação e consumo, existirem 
zonas agrícolas ou industriais.

O que fazer? 

Se tem dúvidas sobre a qualidade da 
água da rede pública, peça informação 
ao distribuidor, à câmara municipal ou 
à Entidade Reguladora do Serviço de 
Águas e Resíduos (ERSAR). Não recorra 
a filtros de água sem saber se a mesma 
é potável.

Como tratar a água
Alguns dispositivos reclamam-se capa-
zes de melhorar a qualidade da água.

Filtros
Podem ser interessantes para purificar a 
água da torneira, mas não são muito efi-
cazes com o calcário.

Domésticos de osmose inversa
Como funcionam: pela diferença de pres-
são, uma membrana retém certas partí-
culas. São instalados na canalização.

Avaliação: a água muito calcária tende a 
deteriorá-los. Mas filtram bem os pestici-
das, nitratos, solventes, tri-halometanos e 
metais pesados. Só conseguem purificar 
2 litros por cada 10 de água da torneira.

Para a torneira (e jarros com filtro) 
Como funcionam: purificam a água com 
um filtro, seja de permuta iónica, mecâ-
nico ou outro.

Avaliação: os de permuta são os únicos 
medianamente eficazes contra o cal-
cário. Os de carvão ativo, por sua vez, 
reduzem a quantidade de pesticidas, 
enquanto os de filtro mecânico retêm 
metais pesados. Mas, atenção, o filtro 
pode converter-se num ninho de algas 
e micróbios.
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Descalcificadores
São concebidos para tratar água com ex-
cesso de calcário.

Eletromagnéticos e de polifosfatos
Como funcionam: os primeiros mudam 
a forma de cristalização dos carbonatos. 
Os segundos impedem a cristalização.

Avaliação: com os eletromagnéticos, a 
água não sofre transformações químicas.

Permutadores iónicos
Como funcionam:  na água calcária, um fil-
tro de resina troca iões de sódio (sal) por 
iões de carbonato de cálcio e magnésio.

Avaliação: são eficazes, mas não perfei-
tos. Consomem sal e eletricidade e dei-
xam de funcionar durante a fase de rege-
neração. A água pode ficar algo salgada.

Riscos nos alimentos

Os alimentos podem ser alvo de conta-
minação química ou biológica.

O que fazer? 

Siga os nossos truques: 

Pesticidas.•  Lave fruta e legumes em 
água corrente, para eliminar pó, terra 

e resíduos solúveis. Descasque a fruta 
e retire as folhas exteriores e as nervu-
ras. São medidas úteis para eliminar os 
pesticidas, ainda que reduzam o forne-
cimento de fibras. 

Nitratos.•  Escolha legumes frescos e 
lave as folhas, uma a uma, em água cor-
rente. Não aproveite a água da cozedu-
ra de vegetais ricos em nitratos. Varie o 
tipo de legumes.

Aditivos.•  Quanto mais colorido, transfor-
mado ou elaborado for o alimento, maior 
a probabilidade de conter aditivos. 

Benzopirenos.•  Quando os grelhados 
ficam com partes carbonizadas, for-
mam-se os hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos. O mais perigoso é o benzo-
pireno. Opte por alimentos menos gor-
dos e rejeite os pedaços queimados.

Parasitas.•  Um dos mais conhecidos é 
o anisakis, por vezes, presente no pei-
xe. Se é adepto do peixe cru, congele  
24 horas antes de preparar.

Bactérias.•  Não ultrapasse as datas de 
validade e, no caso dos frescos, tente 
que o consumo ocorra o mais próximo 
possível da compra. Não interrompa a 
cadeia do frio. Lave bem as mãos, os 
utensílios e as bancadas.



Quando os seus direitos são postos em causa, a experiência dos nossos juristas 
pode ser determinante. Em caso de litígio, a DECO PROTESTE poderá intervir 
junto das entidades que lesaram o consumidor. Os nossos especialistas estão à 
sua disposição para o esclarecer. Basta um telefonema para que o seu caso seja 
analisado com toda a confidencialidade.

No momento de preencher a sua declaração de IRS, são várias as questões que se 
colocam, quer seja trabalhador independente ou por conta de outrem... Preencher 
a declaração de IRS é um problema para si? Não aceitaram uma dedução que 
apresentou? De que produtos com benefícios fiscais pode usufruir? Os nossos 
especialistas em matéria fiscal respondem às suas dúvidas, de maneira eficaz 
e discreta.

Na compra de algo tão importante como carro ou casa, é frequente o recurso ao 
crédito. Mas as condições de empréstimo são sempre diferentes de instituição 
para instituição. Daí, a importância de optar pelas melhores condições. Qual o 
banco que lhe oferece o melhor crédito pessoal ou à habitação? Qual a melhor 
opção de financiamento para comprar automóvel? Graças aos nossos conselhos, 
o crédito ao consumo ou hipotecário deixará de ter segredos para si.

Questiona-se se, tendo em conta os seus investimentos e o seu perfil, deverá 
privilegiar a compra de ações ou a subscrição de fundos? Os nossos especialistas 
dar-lhe-ão conselhos especializados e personalizados que o ajudarão a tomar as 
melhores decisões de investimento.

Quer saber qual é o tarifário mais vantajoso para as comunicações fixas e móveis 
ou qual a Escolha Acertada de televisores LCD e plasma? Contacte-nos e terá 
as respostas que procura sobre os produtos ou serviços que pretende adquirir. 
Os nossos colaboradores respondem a questões em matéria de consumo, mas 
também sobre assuntos de saúde, seguros, etc.
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Alguns artigos de consumo  
que usamos todos os dias  
escondem riscos de que não  
suspeitamos. Conheça-os  
e siga algumas precauções.

Perigos escondidos  
em armários 
e despensas

Detergentes  
e biocidas domésticos

Os detergentes são uma fonte de con-
taminação ambiental, por conterem 
diversas substâncias químicas e serem 
usados com frequência. Mas o impacto 
depende também do tipo de embala-
gem e peso e composição do conteúdo.  
Entre os componentes com mais impac-
to ambiental, estão os fosfatos, os quais 
em breve serão proibidos nos detergen-
tes para roupa. Enquanto isso, recomen-
damos detergentes sem fosfatos, os mais 
comuns atualmente. As novas fórmulas 
desenvolvidas pelos fabricantes deram 
origem a doses inferiores, com a mesma 
eficácia de lavagem, mas menos resíduos 
contaminantes.

Na luta contra os germes, bactérias e 
outros microrganismos, temos tendên-
cia para inundar a casa de biocidas, ou 

seja, substâncias químicas que matam 
diferentes formas de vida indesejáveis. 
Em contrapartida, ficamos mais expos-
tos às alergias, muitas acentuadas pela 
presença de produtos químicos. O uso 
excessivo de detergentes e biocidas do-
mésticos não é benéfico, em especial, se 
forem usados com frequência produtos 
mais agressivos. 

O que fazer? 

Confira a nossa seleção de conselhos: 

Na limpeza da casa ou loiça, não use • 
produtos que se anunciem como  
“antibacterianos”. Os detergentes con-
vencionais são suficientes.

Na medida do possível, evite subs-• 
tâncias químicas. Para o controlo das 
pragas, existem outras opções menos 
agressivas, como instalar redes mos-
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quiteiras nas janelas, apagar as luzes e 
usar repelentes naturais (gerânio, euca-
lipto e cebola contra os mosquitos; ca-
nela e limão para eliminar as formigas).  
Proteja a roupa guardada com bolas 
de cedro, lavanda, pimenta e folhas de 
nogueira.

Se necessita de um inseticida em aeros-• 
sol, cubra os alimentos e utensílios de 
cozinha e retire os animais domésticos 
para outra divisão. Areje a casa depois 
de usar este tipo de produtos e lave as 
mãos. 

Não instale difusores elétricos du-• 
rante a noite no quarto das crianças.  
Não use sprays de forma generalizada: 
em muitos casos, basta um pulverizador.  
Respeite as doses aconselhadas.

Opte por produtos com base aquosa • 
em vez de substâncias com solventes 
voláteis (derivados do petróleo), mais 
irritantes para os olhos e mucosas.

Evite os produtos com o símbolo de • 
tóxico ou pictogramas de nocivo ou 
prejudicial para o meio ambiente. Se os 
comprar, siga as instruções e não deite 
fora a etiqueta nem os passe para uma 
embalagem diferente da original, para 
evitar acidentes.

Cosméticos e produtos  
de higiene pessoal

Desde manhã até à noite, fazemos uso 
da cosmética: tomamos duche com gel 
ou sabão, pomos perfume, aplicamos 
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Novos pictogramas de perigo

A 1 de dezembro de 2010, entrou em vigor o Regulamento Europeu sobre Classificação, 
Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas (Regulamento CE n.º 1272/2008). 
Esta legislação impõe novos símbolos de perigo para os produtos químicos. Deixa de 
ser usado o quadrado com um pictograma preto sobre fundo laranja para ser adotado 
um pictograma preto com uma moldura vermelha em redor. 

En caso de acidente ou ingestão, contacte o Centro de Informação Antivenenos 
(808 250 143) ou ligue o 112. 

20

cremes no rosto e corpo, passamos 
maquilhagem, fazemos a barba, etc.  
Podemos usar cerca de 15 cosméticos 
por dia quase sem dar conta, o que nos 
expõe a múltiplas substâncias suscetíveis 
de produzir reações alérgicas. 

Cada cosmético contém, em média, mais 
de 20 químicos. Algumas são conheci-
dos alergénios, outras apresentam riscos 
para o ambiente devido à sua persistên-
cia ou toxicidade. 

As reações mais frequentes são as aler-
gias de contacto ou eritemas. A urticária 
e a bronquite asmática ocorrem em ca-
sos mais raros. Nenhum cosmético está 
livre de provocar reações alérgicas, mas 
algumas substâncias causam-nas com 

mais frequência do que outras ou a um 
maior número de indivíduos. As alergias 
podem aparecer a qualquer momento da 
nossa vida. Um cosmético usado desde 
há muito tempo também pode provocar 
reações alérgicas. 

O que fazer? 

Antes de usar um produto, faça um teste 
numa pequena zona da pele. Nos produ-
tos de uso esporádico, repita a experi-
ência ao longo do tempo e não apenas 
da primeira vez. Para indivíduos mais 
sensíveis, é aconselhável esperar alguns 
dias depois do teste até usar o produto.  
Se surgir uma reação alérgica, consulte 
o médico, que pode receitar os medi-
camentos certos (por exemplo, um anti- 

3. Alerta para 
o perigo de 
inflamabilidade

1. Para os casos  
de toxicidade aguda 
com consequências 
imediatas

2. Advertência de menor 
intensidade para os 
casos de toxicidade  
ou lesões 
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-histamínico ou corticosteroide tomado 
por via oral). 

No caso de reações alérgicas, lave a zona 
afetada com água fria e aplique com-
pressas frias. Não coce. Não confie em 
alegações como “clinicamente testado”, 
“hipoalergénico” ou “recomendado pe-
los médicos”. Não significam que o pro-
duto foi sujeito a análises oficiais por la-
boratórios independentes. Muitas vezes, 
são apenas argumentos de venda.

Medicamentos

Ao mesmo tempo que salvam vidas, 
os medicamentos podem ter efeitos  
adversos. Antes de serem postos à ven-
da, são submetidos a rigorosos estudos 
e análises em seres humanos e animais, 
que servem para avaliar se os benefícios 
superam possíveis riscos. 

Mesmo assim, nenhum medicamento é 
100% seguro. Estima‑se que as reações 
adversas representem 5% dos interna-
mentos hospitalares na União Europeia 
e causem 197 mil mortes todos os anos. 
São mesmo a quinta causa de morte em 
hospitais europeus. 

Guia de compras

• Não há legislação que impeça os fa-
bricantes de usarem o termo "natural", 
mesmo que os produtos contenham uma 
maioria de substâncias sintéticas. Dê me-
nos importância à publicidade e leia com 
atenção a lista de ingredientes. Tão-
pouco o facto de uma loja se dizer "na-
tural" deve ser encarado como garantia.

• Na lista de ingredientes, quanto mais 
nomes em latim, mais produtos naturais. 
Se estiverem no topo da lista, maior é 
a concentração. Mas tenha em atenção 
que os produtos naturais não são inócu-
os: também podem originar reações.

• Alguns nomes que não estão em la-
tim correspondem a ingredientes úteis.  
Os mais comuns são o tocoferol (vitami-
na E), o pantenol (vitamina B5) e o dióxi-
do de titânio (filtro solar).

• Um ingrediente natural deve ter quan-
tidades reduzidas de conservantes, 
como os parabenos. Mas uma pequena 
dose de etil ou metil parabeno pode ser  
admissível. Já outros são dispensáveis: 
BHT, BHA e triclosan (antimicrobianos), 
DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea, 
diazolidinyl urea e sodium hydroxyme-
thylglycinate (podem libertar formalde-
ído), petrolatum e paraffinum liquidum 
(derivados do petróleo), silicones (dime-
thicone e ethyl trisiloxane), corantes e 
perfumes químicos.
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Como os testes não consideram todas 
as hipóteses (por exemplo, a interação 
com todos os alimentos e medicamen-
tos) nem incluem grupos como os idosos 
e as grávidas, existe um sistema de vigi-
lância depois de as substâncias entrarem 
no mercado. Os consumidores podem 
reportar problemas a um profissional 
de saúde.

O que fazer? 

Para usar um medicamento de forma se-
gura, tenha em conta o seguinte:   

Procure um médico.•  Antes de con-
sumir medicamentos, plantas medi-
cinais ou outras substâncias ativas, 
avise o médico e/ou farmacêutico. 
Peça informação sobre substâncias 
ou tratamentos que possam in-
fluenciar a ação dos medicamentos: 
modo de utilização, riscos e mudan-
ças de hábitos (por exemplo, deixar 
de beber álcool ou não apanhar sol).  
Relate eventuais doenças ou a toma 
de outros medicamen tos, vitaminas, 
plantas medicinais, etc.

Risco acrescido.•  Idade, problemas de 
fígado ou rins e a toma simultânea de 
vários fármacos (por exemplo, os an-
ticoagulantes) aumentam a probabili-

dade de efeitos adversos e toxicidade 
dos medicamentos.

Alergias.•  Algumas pessoas podem ter 
alergia a medicamentos ou excipientes. 
Traga sempre esta informação consi-
go (por exemplo, num cartão dentro 
da mala). 

Medicamentos em local seguro.•   
Guarde os medicamentos num lugar 
seco e seguro, longe do calor e humi-
dade e conserve-os na embalagem 
original. Tenha o cuidado de mantê-los 
fora do alcance das crianças.

Instruções.•  Respeite-as escrupulosa-
mente: dose, esquema de toma, dura-
ção do tratamento, etc. Leia sempre o 
folheto informativo.

Efeitos adversos.•  Se for vítima de um 
efeito indesejável, consulte a bula para 
saber se vem referenciado. Esteja ou 
não incluído, informe um profissional 
de saúde, sobretudo se o medicamen-
to for recente no mercado. No caso de 
reação grave, procure imediatamente 
um médico ou hospital.
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Roupa

As roupas de pronto-a-vestir já pouco 
têm que ver apenas com as matérias-pri-
mas. Sejam fibras naturais ou sintéticas, 
sofrem tantos processos que só a custo 
podemos dizer que se trata do mesmo 
material. A indústria têxtil emprega uma 
enorme quantidade de tratamentos e 
substâncias químicas, muitas das quais 
não chegam ao consumidor final, a me-
nos que permaneçam resíduos não elimi-
nados. Outras, como os tintos, apliques 
e estampados, acabam em contacto 

com a pele. Muitas destas substâncias 
podem causar alergias (formaldeído, clo-
rofenois, corantes azoicos, etc.), sobretu-
do em indivíduos mais sensíveis, como 
as crianças.

O que fazer? 

Como medida preventiva, lave os arti-
gos antes de estrear, algo especialmen-
te importante, por razões higiénicas, no 
caso das peças que vão ficar em contac-
to direto com a pele, como roupa inte-
rior, lençóis ou toalhas de banho, assim 
como vestuário para criança ou bebé. 
Com esta precaução, pode eliminar os 
vestígios de tintos, formaldeído, etc.  
Os detergentes líquidos são mais sua-
ves e, por isso, recomendáveis quando 
a roupa não está muito suja. Se ficarem 
restos de detergente, elimine-os com um 
segundo enxaguamento. Antes de usar 
ou guardar no armário, areje no exterior 
ou numa divisão bem ventilada as peças 
provenientes da lavandaria. Use, de pre-
ferência, roupa de algodão, um dos teci-
dos menos irritantes.
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Viva melhor, aproveitando  
a informação sobre consumo,  
saúde e direitos disponível em


