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Últimas de Sociedade

Incêndios. Meios de combate reforçados com dispositivo
na máxima capacidade

há 21 minutos

Lusa

Nos próximos três meses, vão estar operacionais 11.825
operacionais, 2.746 equipas, 2.654 veículos e 60 meios
aéreos, um aumento de 3% face a 2019
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Incêndios. Mais de 20 concelhos do interior Norte e
Centro e Algarve em risco máximo

há 35 minutos

Lusa

Segundo o IPMA, pelo menos até domingo vai manter-se o
risco de incêndio máximo e muito elevado em vários
concelhos do continente por causa do tempo quente

Covid-19 em direto: EUA compram quase todo o stock
mundial de remdesivir, o primeiro medicamento
aprovado para tratamento da doença

há 37 minutos

Expresso

Entre as estatísticas atualizadas,os ecos das consequências
políticas e económicas e os sinais de esperança, acompanhe
as últimas notícias relativas à pandemia, a nível nacional e
internacional

Carregamento normal de veículos elétricos em postos
públicos começa a ser pago esta quarta-feira

há 1 hora

Lusa

Os postos de carregamento rápido, bem como os
carregadores localizados em espaços privados, já tinham
iniciado a cobrança deste serviço

2/7

https://expresso.pt/sociedade/2020-07-01-Incendios.-Mais-de-20-concelhos-do-interior-Norte-e-Centro-e-Algarve-em-risco-maximo
https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa
https://expresso.pt/coronavirus/2020-07-01-Covid-19-em-direto-EUA-compram-quase-todo-o-stock-mundial-de-remdesivir-o-primeiro-medicamento-aprovado-para-tratamento-da-doenca
https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Expresso
https://expresso.pt/sociedade/2020-07-01-Carregamento-normal-de-veiculos-eletricos-em-postos-publicos-comeca-a-ser-pago-esta-quarta-feira
https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa


Apoio de 10 milhões à venda de madeira queimada dos
incêndios de 2017 mal foi utilizado. Apenas 59 mil euros
foram gastos

há 1 hora

Expresso

Do montante global até agora validado pelo Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas, foram pagos 54
mil euros aos parqueadores. Cerca de 5.500 euros foram
“validados para pagamento” aos produtores florestais

Covid-19. Há 100 doentes incontactáveis por dia na Área
Metropolitana de Lisboa

08h13

Expresso

Segundo o coordenador do gabinete regional de intervenção
para a supressão de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, os
contactos nos registos não permitem que se realizem as
determinações de isolamento, ou "porque deram moradas
falsas ou porque foram viver para outros locais”. “O
problema é que, enquanto não são identificados, são
potenciais transmissores de doença por mais alguns dias”,
diz

3/7

https://expresso.pt/sociedade/2020-07-01-Apoio-de-10-milhoes-a-venda-de-madeira-queimada-dos-incendios-de-2017-mal-foi-utilizado.-Apenas-59-mil-euros-foram-gastos
https://expresso.pt/coronavirus/2020-07-01-Covid-19.-Ha-100-doentes-incontactaveis-por-dia-na-Area-Metropolitana-de-Lisboa


Um guia para as novas medidas anti-covid: o que está em
vigor no país, na região de Lisboa e nas 19 freguesias em
estado de calamidade

07h41

Marta Gonçalves

Esta quarta-feira o país passa a estar em estado de alerta -
mas, avisou o primeiro-ministro, tal “não significa voltar à
normalidade pré-covid”. A exceção é a Área Metropolitana
de Lisboa, onde a calamidade se mantém e onde as
restrições são mais apertadas. O que muda? Conheça e
perceba aqui todas medidas
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Covid-19. Presidente da Câmara de Cascais ameaça parar
transportes públicos de Sintra e Oeiras: “Recuso-me a
ficar de braços cruzados”

07h32

Expresso

Para Carlos Carreiras, é necessária “uma coligação
nacional” de resposta à pandemia, que deve começar, antes
de mais, “com coligações regionais”.
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Covid-19. Rastrear a infeção pela falta de olfato: Centro
Champalimaud associa-se a projeto israelita

07h05

Lusa e Expresso

O teste olfativo online SmellTracker foi concebido em
Israel, com base num algoritmo desenvolvido
anteriormente para caracterizar a assinatura digital olfativa
de uma pessoa. Alterações repentinas na perceção do olfato
podem ser um indicador de infeção pelo novo coronavírus

Ontem
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O que já sabemos e o que continuamos sem saber sobre a
covid-19 seis meses depois

30.06.2020

André Manuel Correia, Hélder Gomes e Helena Bento

Desde que a Organização Mundial de Saúde deu conta dos
primeiros casos de “pneumonia de causa incerta” em
Wuhan, na China, muito se descobriu sobre a covid-19,
desde logo que o vírus se transmite entre pessoas, mesmo
na ausência de sintomas, e não apenas dos animais para o
ser humano, como se pensava antes. Mas há muitas
perguntas que continuam sem resposta. Por exemplo:
Haverá uma segunda vaga? E qual é o verdadeiro papel dos
assintomáticos na transmissão? Quão longa será a espera
por uma vacina? Meses, anos? A pressa é inimiga da
perfeição científica, mas há forma de acelerar o caminho
para o tratamento?
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