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O Congresso Ibérico de Cianotoxinas (CIC) tem a sua quarta edição 
em 2015 em Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento situado no Par-
que das Nações, tendo como cenário o rio Tejo.

No seu habitual ambiente informal, o CIC tem permitido congregar 
o conhecimento Ibérico numa área emergente da qualidade hídrica, 
apoiando a complementaridade e partilha científica entre os dois pa-
íses e promovendo a divulgação e aproximação deste conhecimen-
to à realidade e à sua aplicação na promoção da qualidade da água, 
dos ecossistemas e da saúde das populações. 

Abordando temas que vão desde a ocorrência, distribuição e dinâ-
mica de episódios tóxicos no ambiente, até à caracterização dos 
seus efeitos na saúde humana e animal, passando pelas estratégias 
de deteção, prevenção, tratamento e remediação de situações de 
risco e pela abordagem a novos compostos bioativos, nesta edição 
pretendemos dar particular enfoque às novas tendências de inves-
tigação e desenvolvimento tecnológico em cianotoxinas. O 4º CIC 
debaterá os últimos desenvolvimentos técnico-científicos em cia-
notoxinas ocorridos nos dois países, pondo em contacto agentes 
de diferentes áreas do conhecimento e de intervenção na qualida-
de da água, em Portugal e em Espanha.

Encontramo-nos em Lisboa!

INSA disponibiliza modelo de relatório 
para uniformização de metodologias 
face à presença de materiais contendo 
amianto em edifícios
 
Na sequência do levantamento de edifícios públicos suspeitos de 
conter materiais com amianto é imperativo dispor de uma ferramen-
ta única que permita uniformizar modos de atuação face aos mate-
riais em presença e seu risco potencial para a saúde humana.

Com este objetivo a Unidade e Ar e Saúde Ocupacional do Depar-
tamento de Saúde Ambiental do INSA criou um modelo de relató-
rio para ser utilizado nas ações de identif icação de risco e orientar 
sobre as medidas a tomar. 

Mais informações e modelo de relatório 
Contacto: uaso.lisboa@insa.min-saude.pt 
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