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Cuidados intensivos. Por todo o País há uni-
dades com falta de profissionais qualificados.  
A solução é trabalhar mais ou ter menos doentes

No Hospital Garcia de Orta, em Al-
mada, dois doentes em estado crí-
tico tiveram de ficar nas urgências 
por falta de vagas na Unidade de 
Cuidados Intensivos. A falta de en-
fermeiros levou à redução de oito 
para seis camas naquele hospital, 
que recebe os casos mais comple-
xos de todo o distrito de Setúbal.  
No São José, em Lisboa, há médicos 

a fazer o dobro dos turnos para evi-
tar a redução de camas nos cuida-
dos intensivos e a transferência de 
doentes para as urgências, onde a 
solução está longe do ideal. No São 
Francisco Xavier, desde junho que 
o número de enfermeiros de servi-
ço também  não chega para garan-
tir a qualidade em muitos turnos. 
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Médicos  
e enfermeiros 
trabalham  
o dobro para 
evitar ruturas

Nesta escola do Seixal só há  
aulas semana sim semana não

O ano letivo começou há menos 
de um mês, mas a falta de funcio-
nários e de professores na Escola 
Básica Carlos Ribeiro, no Seixal, 
impede que se assegure os dois 
turnos de ensino em simultâneo. 
Mais de mil alunos têm agora au-
las semana sim semana não. Ou 
seja, numa a instituição ensina o 

turno da manhã, na seguinte é a 
vez do da tarde. Os pais, indigna-
dos, já pediram explicações ao mi-
nistro da Educação, Nuno Crato, 
mas até agora não receberam res-
posta. A direção da escola acredita 
que o problema ficará resolvido 
até sexta-feira e já prepara aulas de 
recuperação. PAÍS PÁG. 16

AS MEDIDAS QUE PODEM MUDAR O IRS EM 2015 
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O Centro para o Controlo de Doen-
ças norte-americano confirmou 
ontem à noite que um paciente in-
ternado na segunda-feira num hos-
pital do Texas tem ébola. É o primei-
ro caso fora de África. O centro ga-
rante que vai travar o surto mas 
admite que o doente pode ter con-
tagiado outras pessoas. GLOBO PÁG. 23

Primeiro caso 
de ébola 
apanhado já nos 
Estados Unidos

Última hora

Às mudanças no PS, o PCP respon-
deu com uma proposta que volta a 
pôr a debate a renegociação da dí-
vida, juntando-lhe ainda a saída do 
euro e a nacionalização da banca. 
Comunistas querem agora saber o 
que pensam António Costa e Ferro 
Rodrigues, o novo líder da bancada 
socialista. POLÍTICA PÁGS. 8 E 9

PCP testa Costa 
com proposta 
para renegociar 
a dívida pública

Parlamento

Os distritos judiciais de Lisboa e do 
Porto, que englobam quase todo o 
território nacional, optaram por dei-
xar de lado os julgamentos dos cri-
mes mais graves e concentrar-se nos 
casos com penas até cinco anos de 
prisão. Mais uma consequência do 
bloqueio do Citius. PAÍS PÁG. 13

Julgamentos 
de crimes graves 
ficam em 
banho-maria  

Citius
REPORTAGEM

Cientistas 
descobrem 
nova vida  
na Arrábida
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Expedição


