
Universidade
e empresas juntas
em doutoramento
único no mundo

ensino Faculdade de
Medicina cria programa
apoiado pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia com
24 bolsas por quatro anos

Existem poucos no mundo. Fátima
Reis, uma das responsáveis pelo
doutoramento em saúde ambien-
tal criado pela Faculdade de Medi-
cina da Universidade de Lisboa, ar-
risca dizer que será mesmo único
no mundo pelas suas característi-
cas: é feito em ambiente empresa-
rial. Um programa desenhado com
e nas empresas com o objetivo de
identificar riscos, soluções e fo-
mentar a investigação.

"Sabemos que o ambiente deter-
mina muito a saúde que temos.
Tudo o que não é genético é am-
biental e é deste princípio que se
tem partido com muitas pessoas a
chamar a atenção para a relevância
do ambiente. A nossa missão é in-
vestigar e ajudar na translação do
conhecimento", explica José Perei-
ra Miguel, coordenador do Institu-
to de Saúde Ambiental, salientando

que as empresas são cada vez mais
sensíveis ao ambiente e à pegada
ecológica.

O doutoramento, que tem a dura-
ção de quatro anos, arrancou a 15 de

março. Tem o apoio da Fundação
paraCiênciaeTecnologia,quedeci-
diu financiar 24 bolsas com o valor
mensal de 980 euros em cofinancia-
mento com as empresas, que supor-
tam 25% do valor. Atualmente estão
a frequentar a formação 12 bolseiros
e mais quatro não bolseiros. Os res-
tantes só entrarão daqui a dois anos.
A dimensão da turma é limitada,
poiso objetivo foiapostarnum ensi-
no muito direcionado às competên-
cias de cada um dos formandos. "Te-

mos um período do ano letivo em
sala em que temos muita colabora-
ção do professor Bertollini [ver en-
trevista] e outra que é de investigação
e onde os alunos podem contribuir
de forma mais sofísticadapara resol-
ver alguns problemas, identificar ris-

cos e soluções. Este é um programa
que é feito com e nas empresas, o

que está a ser bastante estimulante e
inovador", reforça Pereira Miguel.

Cuidar do ambiente e da saúde é

umaresponsabilidade de todos. Pe-
reira Miguel lembra o envolvimen-
to de algumas autarquias em proje-
tos que promovem o exercício e a
mobilidade, como as ciclovias, e de

algumas entidades do Estado como
a Direção-Geral da Saúde, com o

plano de ação para ondas de calor,

que estabelece diretivas para profis-
sionais e população. Mas, mais do

que medidas pontuais, diz que são

precisas ações continuas para ga-
rantir resultados. a.m.


