CONTEÚDOS
Os textos que constituem este livro são apresentados de uma forma didáctica
e destinam-se, primordialmente, a profissionais na área da gestão e
qualidade ambiental e a alunos dos Cursos de Licenciatura em Engenharia
do Ambiente. Integra muito do material leccionado pelo autor - professor
universitário da disciplina de Poluição Atmosférica na Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias - bem como textos de artigos publicados em
revistas técnico-científicos.
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