
Em Seul as restrições foram aliviadas, o que tem
resultado num aumento de casos
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Em direto/ Governo volta a
comparticipar testes rápidos
de antigénio
A partir de amanhã os testes rápidos voltam a ser
gratuitos em Portugal. A comparticipação do
Governo continua a ser limitada ao máximo de
quatro testes por mês e por utente.

Atualizado há 15m  
   

Carolina Branco
Texto

Cátia Bruno
Texto

i

Seguir

2

Há 1h

Sub-variante Delta da Covid-19 está a espalhar-se
rapidamente no Reino Unido, segundo estudo

Há 3h

Incidência e infeções continua a subir na Alemanha
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Consumo de antibióticos na UE desceu durante a
pandemia
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Governo volta a comparticipar testes rápidos de antigénio
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Coreia do Sul com mais de três mil casos, novo máximo
diário
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Agência Lusa  

Pandemia já matou pelo menos
5.122.675 pessoas em todo o mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus
já fez pelo menos 5.122.675 mortos em todo o
mundo desde que foi notificado o primeiro caso
na China no final de 2019, segundo o balanço
diário da agência France-Presse (AFP).

Mais de 254.952.650 pessoas foram infetadas,
até à data, pelo coronavírus SARS-CoV-2 em todo
o mundo, de acordo com o balanço feito pela
agência noticiosa francesa até às 11h00 de hoje,
com base em fontes oficiais.

Na quarta-feira, registaram-se 8.756 mortes e
585.377 novas infeções, segundo os números
coligidos e divulgados pela agência.

Há 1h
12:03

Agência Lusa  

Bruxelas prorroga regras mais flexíveis
para ajudas estatais até meados de 2022

A Comissão Europeia decidiu hoje prorrogar, até
30 de junho de 2022, o prazo para regras mais
flexíveis para ajudas estatais, adotadas devido à
pandemia, permitindo ainda incentivos diretos

Atualizações em direto ↑
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ao investimento privado e apoios à
solvabilidade das PME.

“A Comissão Europeia decidiu hoje prorrogar
até 30 de junho de 2022 o quadro temporário
relativo aos auxílios estatais, cujo termo está
atualmente previsto para 31 de dezembro de
2021”, informa o executivo comunitário em
comunicado de imprensa.

Ao mesmo tempo, e “de forma a dar maior
impulso à recuperação, a Comissão decidiu
igualmente introduzir duas novas medidas para
criar incentivos diretos ao investimento privado
orientado para o futuro e apoiar a solvabilidade,
que vigorarão durante um período limitado
adicional”, acrescenta Bruxelas.

Há 1h
12:02

Nuno Rodrigues  

Sub-variante Delta da Covid-19 está a
espalhar-se rapidamente no Reino
Unido, segundo estudo

Uma nova versão da variante delta da Covid-19
está a espalhar-se pelo Reino Unido a um ritmo
alarmante, sendo responsável por cerca de 12%
das amostras recolhidas no estudo REACT.

A sub-variante AY.4.2 registou um aumento de
incidência diária de 2,8% desde 19 de outubro
até 5 de novembro. Esta nova versão parece, no
entanto, provocar mais casos de pacientes
assintomáticos, .

Cerca de uma em cada 20 crianças em idade
escolar estavam infetadas com esta versão do
vírus, durante o período do estudo, e a sua
prevalência aumentou para o dobro em pessoas
acima dos 65 anos.

noticia a Bloomberg
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A escuridão também mata

Não foi feito tudo o que era necessário. Há quem tenha mais
responsabilidades, nós não fugimos às nossas. Estamos e estaremos na no
primeira linha, que é a da informação. E precisamos de si. Assine agora a
partir de apenas 6,6€ por mês.

Há 1h
11:33

Marta Leite Ferreira  

Detetado segundo surto de Covid-19 no
Hospital Tondela-Viseu num mês. Há 14
infetados

Um surto com 14 infetados foi detetado a 13 de
novembro no Hospital Tondela-Viseu. É o
segundo surto num mês, depois de outra cadeia
de transmissão, já resolvida, ter sido
identificada em outubro.

Segundo surto detetado no
Hospital Tondela-Viseu

18 nov 2021, por Marta Leite Ferreira

Há 2h
10:40

Teresa Borges  

Comparticipação de testes rápidos
divide farmácias

Com o regresso da comparticipação de testes
rápidos à covid-19, as farmácias admitem que
“pode ser necessário adaptar horários”, para
conciliar a testagem e a vacinação contra a
gripe. Em declarações à , a
presidente da Associação Nacional de
Farmácias, Ema Paulino, adianta que “há

Rádio Observador
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condições” para avançar com a comparticipação
amanhã, faltando apenas “afinar” o processo e
“confirmar os critérios de ilegibilidade” em
vigor. Ema Paulina confessa que “já estava à
espera” do regresso da comparticipação de
testes de antigénio nas farmácias e laboratórios
aderentes ao regime excecional do Governo.

Já a Associação de Farmácias de Portugal foi
“surpreendida” pelo anúncio do Ministério de
Saúde e admite que “pode haver atrasos” em
algumas farmácias, com a comparticipação a
arrancar apenas “no início da próxima
semana”. A presidente, Manuela Pacheco, revela
à  que “soube da notícia pela
comunicação social”, mas acredita que o
processo deve decorrer “sem grandes
problemas”.

Há 2h
10:38

Agência Lusa  

África regista 8.569.664 casos e 221.241
mortes desde início da pandemia

O continente africano regista 8.569.664 casos de
Covid-19 desde o início da pandemia, 221.241
mortes associadas à doença e 7.997.420 pessoas
recuperadas da infeção, segundo dados oficiais
divulgados esta quinta-feira.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção
de Doenças da União Africana (África CDC), a
África Austral é a região mais afetada do
continente, com 3.940.156 casos e 111.735
óbitos associados à Covid-19. Nesta região,
encontra-se o país mais atingido pela pandemia,

Rádio Observador
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a África do Sul, que contabiliza 2.926.914 casos e
89.515 mortes.

O Norte de África, que sucede à África Austral
nos números da Covid-19, atingiu 2.625.989
infetados e 71.993 mortes associadas à doença.

A África Oriental contabiliza 1.062.290 infeções
e 23.339 mortos, e a região da África Ocidental
regista 667.302 casos de infeção e 10.185
mortes. A África Central é a que tem menos
casos de infeção e de mortes, 273.927 e 3.989,
respetivamente.

Há 3h
09:45

Agência Lusa  

Incidência e infeções continua a subir na
Alemanha

As novas infeções por Covid-19 e a incidência
voltaram a subir na Alemanha no dia em que o
Governo federal e os estados federados se
reúnem para implementar medidas adicionais
para conter o aumento de casos.

As autoridades de saúde alemãs registaram
65.371 novas infeções em 24 horas, em
comparação com 50.196 na semana anterior, de
acordo com dados do Instituto Robert Koch
(RKI) de virologia.

A incidência acumulada em sete dias registou
após 10 dias com novos máximos mais um novo
pico com 336,9 novas infeções por 100 mil
habitantes, perante 319,5 de quarta-feira.

A Alemanha registou 264 mortes num dia, em
comparação com os 235 registados na semana
anterior, e o número de casos ativos é de
532.600.

Há 4h
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Há 4h

09:20 Cátia Bruno  

Consumo de antibióticos na UE desceu
durante a pandemia

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de
Doenças estima quebra de 15% no consumo de
antibióticos na UE desde 2019. Diminuição de
prescrição nos centros de saúde é principal
razão.

Consumo de antibióticos
desceu durante a pandemia

18 nov 2021, por Cátia Bruno

Há 6h
07:06

Agência Lusa  

Governo volta a comparticipar testes
rápidos de antigénio

Os testes rápidos de antigénio efetuados nas
farmácias e laboratórios aderentes ao regime
excecional de comparticipação vão voltar a ser
gratuitos a partir de sexta-feira, anunciou hoje o
Ministério da Saúde.

A portaria que prorroga o regime aprovado em
junho é publicada hoje em Diário da República,
adianta o ministério numa nota enviada à
agência Lusa.

A comparticipação continua a ser limitada ao
máximo de quatro testes por mês e por utente.

O Ministério da Saúde justifica esta renovação
do regime tendo em conta a atual situação
epidemiológica e a importância de voltar a
intensificar a realização de testes para deteção
do SARS-CoV-2 de forma progressiva e
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proporcionada ao risco, que contribuam para o
reforço do controlo da pandemia.

Há 6h
06:57

Cátia Bruno  

Coreia do Sul com mais de três mil
casos, novo máximo diário

A Coreia do Sul registou esta quinta-feira um
novo máximo no número de novos casos desde
o início da pandemia: são mais 3.292 infetados
registados esta quinta-feira, de acordo com a
Agência de Controlo e Prevenção de Doenças do
país.

O aumento era esperado pelas autoridades,
garante a agência Reuters, já que surge na
sequência do levantamento de restrições
relacionadas com a Covid-19.

A situação é mais dramática na região de Seul,
onde esta quarta-feira já só estavam cerca de
30% das camas em Cuidados Intensivos
disponíveis.

Para combater esta subida da curva
epidemiológica, as autoridades coreanas
admitem recuar nas recomendações de
distância de segurança caso o número de
internados em UCI aumente. Para além disso, o
país vai reduzir o intervalo entre as doses de
reforço da vacinação contra a Covid-19 para
quem tem mais de 60 anos.

Há 6h
06:52

Cátia Bruno  

Bom dia.

O Observador vai continuar a acompanhar esta
quinta-feira a evolução da pandemia de Covid-
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19 em Portugal e no mundo. Se quiser relembrar
as notícias desta quarta-feira, pode lê-las .

Lacerda antecipa "reforço
acentuado" de medidas

17 nov 2021, por Beatriz Ferreira
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