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Assunto:

Proposta de colaboração entre a APA e a Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa para “Levantamento da informação
disponível sobre efeitos na saúde humana associados à exposição a
ruído ambiente”, no âmbito do PNAAS

Como será do conhecimento de V. Exa., o Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde
(PNAAS) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008, de 4 de Junho,
sendo a Agência Portuguesa do Ambiente juntamente com a Direcção-Geral da Saúde as
entidades coordenadoras do referido plano.
A implementação do PNAAS constituirá uma mais valia nacional em termos ambientais e de
saúde pública, a curto e a longo prazo, na medida em que promoverá a integração do
conhecimento e da inovação contribuindo para a melhoria da eficácia das políticas de
prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde da população com origem em factores
ambientais.
No âmbito do PNAAS, o Ruído foi definido como um dos domínios prioritários no quadro da
estratégia delineada, operacionalizado na Acção Programática Levantamento de informação
e/ou vigilância epidemiológica de efeitos na saúde humana associados à exposição a ruído
ambiente, o qual visa compreender melhor as relações entre a exposição a ruído ambiente
(exterior e interior) e efeitos na saúde, dando particular atenção a grupos mais vulneráveis da
população. A referida acção programática prevê, como primeira fase dos trabalhos, o
levantamento da informação disponível, ao nível da Organização Mundial de Saúde (OMS),
União Europeia (EU), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),
Organização das Nações unidas (ONU) e em Portugal, sobre efeitos na saúde humana
associados à exposição a ruído ambiente.
Neste seguimento, é objectivo do presente ofício solicitar a V. Exa. a divulgação de uma
oportunidade de trabalho para levantamento da informação acima já referida, entre os
estudantes do curso de Saúde Ambiental. O início dos trabalhos deveria ocorrer o mais tardar
no início do último trimestre do corrente ano, prevendo-se o seu término no final do 1º trimestre
de 2010 com a produção de um relatório que compile e resuma a informação pertinente para os
objectivos da Acção Programática. Os pormenores da colaboração serão discutidos
posteriormente em função da disponibilidade do(s) colaborador(es).
Para mais informações, contactar a Engª Maria João Leite, pelo telefone 21 472 14 36 ou o
Engº António Matos da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, pelo
telefone 21 842 51 84.
Com os melhores cumprimentos.
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