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111 Um especialista em 
saúde ambiental defendeu 
ontem que a avaliação do 
impacto de alguns projetos, 
como fábricas, na saúde das 
pessoas ainda “não tem o 
relevo que deve ter”, sendo 
dada mais atenção às con-
sequências para animais ou 
plantas.

O diretor do Instituto de 
Saúde Ambiental da Facul-
dade de Medicina de Lis-
boa, recentemente criado, 
defendeu, em declarações 
à agência Lusa que, “mui-
tas vezes, fazem-se estudos 
sobre o impacto ambiental 
[dos projetos], em que se 
verifica se um determinado 
empreendimento vai pôr 
em risco a saúde dos peixes, 
das plantas”.

“Há toda uma problemá-
tica em relação aos huma-
nos e, por vezes, não se dá 
o relevo que se deve dar”, 
defendeu José Pereira Mi-
guel, acrescentando que, 
para dar esta atenção, “é 
preciso investigar quais as 
metodologias e os processos 
adequados”.

“Cada vez mais as pessoas 
se vão questionar se certas 
iniciativas, que podem ser 
muito boas para a economia 
e outras finalidades, lesam 
os humanos ou não”, real-
çou.

Além desta questão, o Ins-
tituto pretende trabalhar 
outras preocupações, con-
sequência da relação entre 
ambiente e os humanos, 
principalmente devido 
aos efeitos que muitas das 
atividades por eles desen-
volvidas têm na natureza, 
causando desequilíbrios 
que acabam por refletir-se 
na saúde.

Sobre as emergências de 
saúde ambiental, defendeu: 
em Portugal “não temos 
tido tanto problema com 
as ondas de frio, mas rela-
cionado com as ondas de 
calor, temos muita coisa que 
é preciso estudar, avaliar, 
investigar”.

Questionado acerca dos 
problemas de saúde que 

derivam das alterações cli-
máticas, como de focos até 
agora ausentes em Portugal, 
José Pereira Miguel referiu 
que “esse é um aspeto que 
preocupa porque com as al-
terações climáticas podem 
fazer vir [para Portugal] cer-
tos vetores”, seres vivos que 
podem transmitir doenças, 
como mosquitos ou pulgas.

Com as mudanças do cli-
ma, com o aquecimento, 
por exemplo, “é natural 
que venham bichos desses 
para o nosso território e que 
venham alguns infetados 
com determinados agentes, 
portanto, há realmente uma 
relação entre as alterações 
climáticas, as doenças in-
feciosas e os vetores dessas 
doenças”, apontou.

Estudiosos esquecem 
efeitos de projetos 
sobre os humanos
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