Avaliação da Exposição – do Ambiente à Saúde Humana

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

Avaliação da Exposição – do Ambiente à Saúde Humana

CÓDIGO DO PROJETO

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

LISBOA-07-5674-FEDER-000015
Criar oportunidades de formação especializada, que
permita a aquisição de competências na área da Saúde
Ambiental. Desenvolver uma estratégia educacional
sobre riscos para a saúde humana e avaliação de
exposição.
Lisboa

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

DATA DE APROVAÇÃO

23-05-2018

DATA DE INÍCIO

23-05-2018

DATA DE CONCLUSÃO

31-10-2018

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

26 211,30 Euros

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

OBJETIVO PRINCIPAL

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA FEDER – 13 105,65 Euros

O Instituto Politécnico de Lisboa viu aprovada a candidatura apresentada ao POR Lisboa 2020
“Avaliação da Exposição – do Ambiente à Saúde Humana”, no âmbito do Concurso para
Infraestruturas Educativas para o Ensino Superior - Equipamentos, com um custo total de 26
211,30€ correspondendo a um financiamento FEDER (50%) de 13 105,65€.
Esta operação vem da crescente necessidade da criação de novas e válidas oportunidades de
formação especializada, diferenciada e de elevado mérito científico que permita o
desenvolvimento de competências na área científica de Saúde Ambiental. Encaixando-se na
Prioridade de Investimento (PI) 10.5 – Investimento no ensino, na formação, na formação
profissional e nas competências e na aprendizagem ao longo da vida através do
desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino – a presente operação dá resposta
à carência de oferta nacional e à excessiva procura internacional por cursos de curta duração
sobre a temática proposta (estratégia educacional sobre riscos para a saúde humana,
atendendo a abordagens disponíveis para desenvolver uma avaliação de exposição humana

detalhada e precisa), entende-se que esta pode ser uma oportunidade para afirmar Lisboa
como uma metrópole prestadora de serviços de ensino superior e produtora de conhecimento
de nível nacional e internacional.
Gabinete de Apoio à I&D
investigacao@estesl.ipl.pt

