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ÚLTIMAS COVID-19

Todas as notícias sobre a pandemia que já matou mais de dois milhões de
pessoas em todo o mundo

04 Janeiro 2021Hoje às 16:09

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PROPÕE SUSPENSÃO DE PRAZOS JUDICIAIS

 O Sindicato dos O�ciais de Justiça (SOJ) apelou hoje à suspensão dos prazos

judiciais e administrativos e que os tribunais suspendam as diligências e

julgamentos não urgentes, devido à situação do país provocada pela pandemia de

covid-19.

Numa carta enviada ao primeiro-ministro, e que a agência Lusa teve acesso, o SOJ

alega que “não é admissível que os tribunais continuem a funcionar”, e que

decorram diariamente “milhares de julgamentos e outras diligências – com todos os

intervenientes presentes – quando o país se encontra em estado de emergência e

numa guerra contra um inimigo invisível”.

Assim, e tendo enconsideração a evolução da pandemia, e “a rutura dos serviços

hospitalares", o sindicato propõe que sejam tomadas algumas medidas que já

foram aplicadas, na primeira vaga da epidemia, concretamente a suspensão dos

prazos judiciais e administrativos.

AO MINUTO

23:39

COSTA REUNIDO COM MINISTROS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO POR CAUSA DO AGRAVAMENTO DA PANDEMIA

Assim que cheguei de Bruxelas, reuni esta noite de emergência com os

Ministros da @mpresidencia_pt, da @saude_pt, da @Educacao_PT e da

@ciencia_pt. Fizemos um ponto de situação sobre a alarmante propagação da

pandemia em #Portugal.#COVID19 pic.twitter.com/upnl7mZMUq

— António Costa (@antoniocostapm) January 20, 2021

https://twitter.com/mpresidencia_pt?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/saude_pt?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Educacao_PT?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ciencia_pt?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Portugal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/upnl7mZMUq
https://twitter.com/antoniocostapm/status/1352037510701068292?ref_src=twsrc%5Etfw
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23:35

SOCIEDADE

COVID-19: 17 MIL CASOS DIÁRIOS EM FEVEREIRO. NEM COM REQUISIÇÃO

CIVIL "HÁ CAMAS SUFICIENTES"

João Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, Isabel
Adir, infeciologista do Hospital Egas Moniz e colaboradora da DGS, e o matemático
responsável pelas previsões do Infarmed analisaram o futuro da pandemia e do SNS
na TVI24





23:34

https://tvi24.iol.pt/sociedade/carlos-antunes/covid-19-17-mil-casos-diarios-em-fevereiro-nem-com-requisicao-civil-ha-camas-suficientes
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 VÍDEO

VACINAÇÃO: COSTA ADMITE REVER CRITÉRIOS E INCLUIR IDOSOS NA LISTA PRIORITÁRIA

António Costa admite que os critérios da vacinação podem ser revistos para incluir
os mais idosos na lista prioritária.
O Primeiro-ministro reage assim às recomendações de Bruxelas que quer as
pessoas com mais de 80 anos vacinadas até março.

Há 3h e 26min

23:34

 VÍDEO
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HOSPITAL DE COIMBRA: “VIMOS UM CENÁRIO CATASTRÓFICO”

Ricardo Correia de Matos, presidente da Seção Regional do Centro da Ordem dos
Enfermeiros, esteve esta quarta-feira no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
e relatou um cenário negro.
 De acordo com Correia de Matos, as equipas médicas estão desgastadas e com
medo de não serem capazes de satisfazer todas as necessidades da população.

Há 3h e 32min

23:34

 VÍDEO

PORTUGAL REGISTA O PIOR DIA DA PANDEMIA: 219 MORTOS E 14.647 NOVOS CASOS

Esta quarta-feira, foi o dia mais negro para Portugal desde o início da pandemia de
covid-19, registaram-se 219 óbitos e 14.647 novos contágios.
Morreram cinco pessoas com idades compreendidas entre 20 e 49 anos.

Há 3h e 38min
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23:34

 VÍDEO

OS NÚMEROS QUE VÃO AJUDAR A DECIDIR SOBRE AS ESCOLAS

Estudo diz que nova variante pode afetar 60% dos casos positivos de covid-19 logo
no início de fevereiro. Primeiro-ministro já admiitu que são estes números que vão
determinar o encerramento ou não das escolas

Há 3h e 45min

23:34

 VÍDEO
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COVID-19: “NO CENÁRIO EM QUE ESTAMOS TODAS AS MEDIDAS SÃO IMPORTANTES”

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública,
considera que são necessárias mais medidas para fazer frente aos números
pandémicos que se têm vindo a registar em Portugal

Há 3h e 50min

23:33

 VÍDEO

CONFINAMENTO: FECHO DAS ESCOLAS SERÁ DECIDIDO ATÉ QUINTA-FEIRA, DIZ MARCELO

O Presidente da República disse que a decisão sobre o fecho das escolas deverá ser
conhecida “nas próximas horas”.
O Primeiro-ministro reconhece que os números que o país enfrenta são dramáticos.
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Há 17 min

23:33

 VÍDEO

CONFINAMENTO GERAL: "DESTA MANEIRA ACHO QUE ESTAMOS A PERDER TEMPO"

João Gouveia acredita que um con�namento geral nos termos em que se tem
veri�cado é "apenas perder tempo".
O intensivista alerta para a necessidade urgente de um con�namento efetivo e que
mesmo assim demorará tempo até se registarem resultados efetivos, mais ainda
nas unidades de cuidados intensivos

Há 43 min

23:33

 VÍDEO
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REQUISIÇÃO CIVIL DOS PRIVADOS: "O NÚMERO DE CAMAS NUNCA VAI CHEGAR. É IMPOSSÍVEL”

 
O médico João Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados
Intensivos, é claro quando reitera que é impossível os serviços de saúde nacionais,
público e privado, terem capacidade para responder a 17 mil contágios por covid-19
diários.
O intensivista alerta para a necessidade urgente de um con�namento efetivo e que
mesmo assim demorará tempo até se registarem resultados efetivos.

Há 1h e 14min

23:33

 VÍDEO
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COVID-19: “O CONFINAMENTO TINHA DE SER MÁXIMO. TEMO A RUTURA COMPLETA NO SNS”

A médica Isabel Adir, infeciologista do Hospital Egas Moniz e colaboradora da DGS,
considera que os serviços de saúde nacionais, públicos e privados, estão muito
perto da capacidade limite.
Isabel Adir realça que até ao momento não se está a veri�car nenhum resultado
palpável deste segundo con�namento.
A infeciologista acredita que o con�namento deveria ter sido máximo, desde que foi
decretado, tendo em vista o estado de rutura dos hospitais portugueses.

Há 1h e 20min

23:33

 VÍDEO

COVID-19: “DIA 10 OU 12 DE FEVEREIRO IREMOS ATINGIR 17 MIL CASOS DIÁRIOS”

O professor Carlos Antunes, matemático da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, foi o responsável pela criação das previsões estatísticas dos números da
pandemia apresentadas na última reunião do Infarmed.
O matemático refez os modelos, para uma adesão ao con�namento de 50% dos
portugueses, e dados são assustadores e preocupantes. Na segunda semana de
fevereiro, é expectável que Portugal venha a registar cerca de 17 mil novos
contágios a cada 24 horas, dos quais cerca de 60% serão assintomáticos e nunca
virão a ser detetados pelo sistema.
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Há 1h e 25min

23:33

 VÍDEO

“FILHOS DO CONFINAMENTO”: NASCER EM TEMPO DE PANDEMIA

A TVI acompanhou a gestação de dois dos bebés concebidos no con�namento
geral de março.
Leonor e Santiago têm apenas dias de vida, mas já muito para contar.

Há 2h e 44min

23:33

 VÍDEO
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COVID-19: AFLUÊNCIA AUMENTA NOS CENTROS DE TESTES

Os centros de testagem à covid-19 estão com mais a�uência. No posto �xo de
testagem da Cruz Vermelha, no Lumiar, cerca de 100 pessoas esperaram durante
mais de meia hora pela sua vez.

Há 2h e 49min

23:33

 VÍDEO

COVID-19 DEIXA HOSPITAIS DE NORTE A SUL EM RUTURA

Com o aumento dos internamentos a situação dos hospitais agrava-se cada vez
mais e são já várias as unidades de saúde que já não têm vagas para acolher novos
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doentes covid.

Há 2h e 51min

23:33

 VÍDEO

HOSPITAL DE CAMPANHA DE PORTIMÃO JÁ ATINGIU METADE DA CAPACIDADE

O hospital de campanha de Portimão já ultrapassou metade do limite máximo de
internados.
Neste momento há 54 utentes nas enfermarias da instalação, com idades
compreendidas entre os 35 e 96 anos.

Há 3h e 20min

23:24

UNIVERSIDADE DE AVEIRO ADIA INÍCIO DA ÉPOCA DE EXAMES PARA FEVEREIRO

A Universidade de Aveiro (UA) adiou hoje o início da época normal de exames para o

dia 08 de fevereiro, devido à evolução da pandemia de covid-19, informou fonte da
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academia.

A informação consta de uma nota enviada à comunidade académica pelo reitor da

UA, Paulo Jorge Ferreira, após a instituição ter registado nos últimos três dias 43

novos casos de covid-19.

A época normal de exames deveria começar na próxima sexta-feira, prolongando-se

até 4 de fevereiro.

De acordo com a mesma nota, a UA irá proceder à reprogramação do calendário de

exames (época normal e época de recurso), bem como do calendário escolar do

segundo semestre.

“Será enviada informação mais precisa sobre estas alterações, após audição do

Conselho Pedagógico”, refere o reitor, adiantando que estas medidas “poderão ser

ajustadas ou complementadas por outras, conforme as circunstâncias exigirem”.

Desde o início do ano letivo em curso, a UA registou 563 infeções entre alunos,

professores e funcionários, existindo 77 casos ativos, 485 recuperados e um óbito.

23:12

MAIS 1.340 MORTOS E 64.385 INFETADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS NO BRASIL

O Brasil somou, nas últimas 24 horas, 1.340 mortos e 64.385 infetados pelo novo

coronavírus, totalizando 212.831 óbitos e 8.638.249 casos con�rmados desde o

início da pandemia, informou hoje o executivo.

No seu último boletim epidemiológico, o Ministério da Saúde informou que a taxa de

incidência da covid-19 em território brasileiro é agora de 101 mortes e 4.111 casos

por cada 100 mil habitantes.

São Paulo continua a ser o foco da pandemia no país, com 1.658.636 casos

positivos, sendo seguido por Minas Gerais (659.385), Santa Catarina (549.579) e

Bahia (549.315).

Já a lista dos Estados com mais mortes é liderada por São Paulo (50.652), Rio de

Janeiro (28.215), Minas Gerais (13.721) e Ceará (10.243), respetivamente.

No total, mais de 7,5 milhões de cidadãos infetados recuperaram da doença no

Brasil e 860.796 pacientes infetados continuam sob acompanhamento médico, quer

em hospitais, quer nas suas residências.

No momento em que o Brasil enfrenta di�culdades na importação de ingredientes

que permitam a continuidade da fabricação de vacinas contra a covid-19, o ministro
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das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou hoje que problemas políticos e

diplomáticos tenham atrasado as negociações com a Índia e China, países que

detém essa matéria-prima necessária para a imunização.

"Não identi�camos nenhum problema de natureza política em relação ao

fornecimento desses insumos [ingredientes] provenientes da China. [...] Nem nós do

Ministério das Relações Exteriores, nem a nossa embaixada em Pequim, nem outras

áreas do Governo identi�caram problemas de natureza política, diplomática",

a�rmou Araújo em declarações à Câmara dos Deputados.

"A nossa análise (…) é de que realmente há uma procura muito grande por esses

insumos, neste momento, no mundo", acrescentou o ministro.

O Brasil, que aprovou no domingo o uso de emergência da Coronavac, vacina

desenvolvida pela farmacêutica da China Sinovac, e do imunizante desenvolvido

pelo laboratório anglo-sueco AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, iniciou

imediatamente o seu Plano Nacional de Imunização com seis milhões de doses da

fórmula chinesa.

Contudo, o país sul-americano ainda não recebeu um novo lote de matéria-prima

para continuar com a produção inicialmente prevista, de 40 milhões de doses no

primeiro semestre, de Coronavac.

O Brasil também enfrenta di�culdades para receber ingredientes da vacina de

Oxford, assim como na importação de dois milhões de doses do imunizante

adquiridas na Índia.

Uma das hipóteses equacionadas por vários políticos brasileiros para esse atraso

foi a crise diplomática entre o Brasil e a China, potenciada por declarações do

próprio Presidente, Jair Bolsonaro, assim como um dos seus �lhos e alguns

ministros.

Bolsonaro, um dos líderes mundiais mais céticos em relação à gravidade da

pandemia, chegou a questionar a e�cácia do imunizante chinês e recentemente

referiu-se a ele como "a vacina daquele país".

Também o deputado Eduardo Bolsonaro, �lho do chefe de Estado, e o ministro

Ernesto Araújo culparam a China pela disseminação do novo coronavírus.

22:53

VALPAÇOS PEDE FECHO DAS ESCOLAS E BOTICAS APOSTA NO ENSINO À DISTÂNCIA
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A Câmara de Valpaços solicitou hoje à Direção Geral da Saúde (DGS) o

encerramento de todas as escolas do concelho, enquanto que em Boticas foram

suspensas as aulas presenciais para os alunos do 3.º ciclo.

Numa carta dirigida à DGS, a autarquia de Valpaços, no distrito de Vila Real, liderada

por Amílcar Almeida (PSD), referiu rever-se “na preocupação e ansiedade

manifestada pela comunidade educativa, população em geral” e mostrou-se

“totalmente disponível para colaborar com as entidades competentes com vista a

minimizar os efeitos de índole educativa”.

O Agrupamento de Escolas de Valpaços acolhe cerca de 1200 alunos divididos entre

o pré-escolar e o secundário, acrescendo ainda 335 pessoas de pessoal docente e

não docente.

Segundo a autarquia, o Centro Escolar, com um total de 276 crianças, integrado

naquele agrupamento, é o que inspira maior preocupação, com 19 casos de covid-

19 entre pessoal docente e não docente e duas turmas em isolamento num total de

seis casos entre alunos.

A Câmara de Valpaços alertou para a “ausência imprevista de assistentes

operacionais” que pode “colocar em causa as condições de acompanhamento,

vigilância e segurança dos alunos, bem como a garantia imprescindível de toda a

logística inerente à higienização e desinfeção”.

E acrescentou ainda que a diretora do Agrupamento de Escolas daquele concelho,

Alexandra Doutel, e o delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Alto

Tâmega e Barroso, Gustavo Coelho-Martins, manifestaram “concordância pelo

encerramento do Centro Escolar de Valpaços”.

Quanto às restantes escolas do agrupamento, a autarquia explicou que na Escola

Secundária de Valpaços, com um total de 478 alunos, estão três turmas em

isolamento, num total de 16 alunos e três docentes infetados e na escola EB 2,3

Júlio do Carvalhal em Valpaços, com um total de 146 alunos, há “apenas a registar

um aluno infetado”.

No concelho de Boticas, também no distrito de Vila Real, as autoridades de saúde

determinaram a suspensão das aulas presenciais para os alunos do 3.º ciclo do

Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, anunciou hoje a instituição na sua

página o�cial no Facebook.

“Assim os alunos de 7.°, 8.° e 9.° ano de escolaridade, já não regressam à escola

amanhã [quinta-feira] e passam para o regime de ensino à distância”, acrescenta a

nota assinada pela subdiretora do agrupamento, Ana Luísa Monteiro.
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tvi24.pt

O MUNDO EM PRIMEIRA MÃO

Nï¿½o existem mais eventos...

22:52

SOCIEDADE

INSA APELA AO "CUMPRIMENTO RIGOROSO" DO CONFINAMENTO

DEVIDO À VARIANTE INGLESA

Dados acumulados, até à data, mostram que não existe diferença na distribuição
etária dos casos covid com e sem a variante do Reino Unido. Para ambos os grupos,
as faixas etárias mais atingidas são dos 20 aos 50 anos



https://tvi24.iol.pt/sociedade/20-01-2021/instituto-ricardo-jorge-apela-ao-cumprimento-rigoroso-do-confinamento-devido-a-variante-inglesa
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