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PALIVIZUMAB  
A Direção-Geral  
da Saúde decidiu 
suspender, a partir  
da próxima semana,  
a administração  
de palivizumab, 
medicamento dedicado 
à prevenção da infeção 
pelo vírus sincicial 
respiratório em crianças 
de risco, devido ao 
“decréscimo acentuado” 
da circulação do vírus 
em janeiro. O vírus 
sincicial respiratório  
é responsável pela 
bronquiolite e a 
pneumonia, que é uma 
das principais causas de 
internamento hospitalar 
das crianças abaixo dos 
dois anos de idade. Em 
2021, começou a circular 
com mais intensidade  
no verão, o que levou  
a DGS a antecipar  
em setembro  
a sua utilização. 
 
CASOS EXCECIONAIS   
Num despacho 
divulgado, a DGS 
garante que, em 
indicações clínicas 
excecionais e 
fundamentadas, o 
medicamento poderá 
continuar a ser prescrito.  
O novo despacho 
substitui o que 
determinou que o 
medicamento fosse 
utilizado a partir da 
segunda quinzena  
de setembro. Na altura, 
foi determinado que a  
situação epidemiológica 
seria acompanhada, 
monitorização que agora 
determinou o fim  
da utilização. Este 
medicamento é prescrito 
sobretudo a crianças de 
maior risco, como bebés 
prematuros. 

Crianças

Vírus das 
bronquiolites 

abranda

DESAPARECIMENTO O jovem que 
desapareceu na praia das Pedras 
Amarelas no Canidelo, Vila Nova 
de Gaia, na tarde de terça-feira, 
é um bailarino ucraniano da 
companhia Royal Russian Ballet, 
que deveria ter pisado o palco 
do Coliseu do Porto na noite de 
ontem. A informação foi avan-
çada pela Renascença. O Coliseu 
anunciou nas redes o adiamen-
to “por motivo de acidente de 
um dos bailarinos”.

Jovem desaparecido 
no mar é bailarino

IL O Iniciativa Liberal pediu para 
mudar de lugar no Parlamen-
to, pretendendo que o seu gru-
po parlamentar passe a sentar-
se no centro do hemiciclo, entre 
o PS e o PSD, de forma a ficar 
“mais distante dos extremos”, 
tendo apresentado exemplos de 
outros parlamentos, nos quais 
liberais se posicionam no cen-
tro. Fonte oficial do partido defen-
deu, cita a Lusa, “que quem deve 
definir o posicionamento é cada 
partido e não os outros”.

Liberais querem 
lugar entre PS e PSD

CHEGA Tiago Sousa Dias, até 
aqui secretário-geral do Chega, 
renunciou ao cargo. “Transmi-
ti ao Presidente do Partido a 
minha indisponibilidade para 
continuar na função”, anunciou 
numa publicação no Facebook, 
alegando que a “discordância” 
motivou a saída. “Não abdico da 
liberdade de pensar por mim e 
de apenas me dedicar ao que 
verdadeiramente me motiva”.

Secretário-geral  
do Chega demite-se

GOVERNO António Costa garan-
tiu que o seu Governo vai reu-
nir com o Chega sempre que se 
tratar de matérias institucio-
nais, mas reiterou que não dia-
logará com esse partido no âmbi-
to das reuniões de preparação 
da legislatura, nas quais vai rece-
ber, na terça-feira, os restantes 
partidos. “Aí não há qualquer 
convergência com o Chega, como 
aliás disse durante a campanha 
eleitoral”, argumentou.

PM recebe Chega em  
reuniões institucionais

PORTUGAL

Pelo quinto ano consecutivo, a 
taxa de abandono escolar em 
Portugal caiu, atingindo agora 
um mínimo histórico: 5,9%. Signi-
fica isto que há cada vez menos 
alunos em Portugal que aban-
donam os estudos antes de con-
cluir o Ensino Secundário sem 
optar por outras vertentes de 
educação ou formação.  

Os dados foram divulgados na 
quarta-feira pelo Ministério da 
Educação, que cita dados do Ins-
tituto Nacional de Estatística 
(INE), revelando uma interes-
sante realidade sobre o abando-
no precoce na educação e for-
mação: o mesmo caiu “para 
menos de metade neste perío-
do de seis anos”. Em 2016, a taxa 
era de 14%. 

Recorde-se que, em 2020, a 
taxa fixou-se nos 8,9%, o que 
marcou uma redução “abaixo 
do objetivo traçado para esse 
ano e, pela primeira vez, abai-
xo da média europeia”. No ano 
seguinte, o panorama foi ainda 

mais risonho, com os dados de 
2021 a demonstrar que Portu-
gal teve, relativamente ao aban-
dono escolar, “o decréscimo mais 
significativo de todos os países 
da União Europeia”. 

“Os dados agora disponibiliza-
dos reforçam, assim, a tendên-
cia descendente observada em 
Portugal, por contraponto a um 

cenário de quase estagnação na 
Europa”, completa o Ministério, 
explicando que a taxa de aban-
dono escolar expressa a percen-
tagem de jovens que não con-
cluiu o Ensino Secundário, e que 
não está inscrita em qualquer 
modalidade de educação e for-
mação. Uma população que, 
entenda-se, se encontra “uma 
situação mais vulnerável no aces-
so ao mercado de trabalho”, 
segundo defende o Ministério 
da Educação. 

Com estes dados em mãos, a 
tutela – que se encontra ainda 
sob a liderança de Tiago Bran-
dão Rodrigues – “saúda as comu-
nidades educativas por este pro-
gresso histórico, destacando o 
seu esforço em garantir a esco-
laridade a todas as crianças e 
jovens, tornando a escola mais 
flexível, mais integradora e mais 
inclusiva”. 

O Ministério da Educação recor-
da que esta redução do abando-
no escolar é especialmente impor-
tante quando se tomam em con-
ta os obstáculos que a pandemia 
da covid-19 impôs a muitos estu-
dantes de Norte a Sul do país, 
com difícil acesso para muitos 
aos conteúdos digitais e às aulas 
à distância.

Educação. Abandono escolar cai  
e atinge mínimo histórico 
Há cinco anos 
consecutivos que  
o abandono escolar 
tem vindo a decrescer 
em Portugal.

O Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, 
reforçou o número de camas destinadas a doentes covid-19. Das 78 que possui, 58 estão 
ocupadas, e a enfermaria de Medicina VI será aberta a doentes com outros problemas 
e que testem positivo à covid-19, assintomáticos ou com sintomas ligeiros. DR

Mais camas covid-19 em Ponta Delgada

O abandono 
escolar situou-se 
nos 5,9%, o valor 

mais baixo de 
sempre

Portugal registou o 
maior decréscimo 

do abandono 
escolar a nível 

europeu


