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ALERTA Especialistas preocupados com 
atraso em relação a outros países NOVO 

Plano de vacinação é apresentado na 
próxima semana, mas grupo prioritário 

ainda não é conhecido 

Portuga 
sem data 
para 
receber 
vacinas 

4-,  _7.4" 

Agência Europeia do Medicamento ainda não autorizou qualquer vacina contra a Covid-19, mas já há vários países, entre eles europeus, a receber a imunidade 

• 

   

NOV01 PFIZER AVANÇA DISTRIBUIÇÃO 

A norte-americana Pfizer e a parceira 
alemã BioNTech solicitaram uma auto-

rização de emergência ao regulador norte-
-americano com vista a começar a distribui-
ção da vacina e "saltar" passos no processo 
de aprovação. A vacina, que tem 95% de efi-
cácia, é distribuída a partir de dezembro. 

  

SEGUNDA 
VAGA 

 

    

     

     

IMUNIDADE 

FRANCISCA GENÉSIO 

A
o contrário de muitos 
países europeus, que já 
sabem em que dia vão re-

ceber a vacina contra a Covid-
-19, Portugal continua sem 
qualquer data definida para re-
ceber a imunidade já encomen-
dada, apurou o CM junto de 
fontes envolvidas no processo. 
"Parecem-nos precipitados 

casos como o de Inglaterra que 
se prepara para dia 7 começar a 
vacinar os profissionais de saú-
de. Todos queremos a irnunida.z. 
de, mas a vacina ainda não está 
aprovada pela Agência Euro-
peia do Medicamento. Quem 
garante que no dia 7 já esteja? 
Ninguém, mas ao menos já te-
rão a vacina. Ou seja, assim que 
estiver autorizada, é só admi-
nistrá-la", explica ao CM fonte 
da ̀ task force', na área da Saú-
de, criada pelo Governo para 
coordenar a estratégia, desde o 
plano, à operação logística de  

armazenamento, distribuição e 
administração das vacinas. 

Esta semana, a ministra da 
Saúde, Marta Temido, garantiu 
que o Governo "está a preparar 
tudo para ter a primeira distri-
buição da vacina em janeiro". 

MINISTRA DA SAÚDE 
GARANTE DISTRIBUIÇÃO 
DA VACINA EM JANEIRO 

DECLARAÇÕES DE TEMIDO 
CAUSAM INSTABILIDADE 
ENTRE MINISTÉRIOS 

As declarações causaram "ins-
tabilidade" entre ministérios. 
"É só prestar atenção nas decla-
rações da ministra e reparar que 
ela nunca dá certezas. Não se 
compromete porque não sabe, 
mas como é possível que os ou-
tros países tenham datas e Por-

  

tugal não?", conta ao CM fonte 
governamental. A Ordem dos 
Médicos acusa Temido de falta 
de planeamento e organização. 

Ainda assim, e depois da polé-
mica em torno do plano de va-
cinação, que só começou a ser 
preparado há sensivelmente 
duas semanas, embora tenha 
sido exigido por Bruxelas há um 
mês e meio, a estratégia já está 
delineada. Vai ser apresentada 
ao País na próxima semana, 
apurou o CM. A apresentação 
fica a cargo de Francisco Ra-
mos, antigo secretário de Esta-
do e coordenador da task for-
ce'. Está por saber quais os gru-
pos prioritários para a imunida-
de. O primeiro esboço deixava 
de fora a população com mais de 
75 anos: A ideia foi de imediato 
arrasada, inclusive pelo Presi-
dente da República é primeiro-
-ministro. "Há agora pressão 
por parte do Ministério da Saú-
de para que a população priori-

  

tária seja o mais inclusiva", re-
vela fonte da ̀ task force'. 

Entretanto, as vacinas já co-
meçaram a ser transportadas 
para alguns países (há compa-
nhias que vão operar com voos 
entre Bruxelas e os Estados Uni-

 

ORDEM DOS MÉDICOS 
ACUSA MARTA TEMIDO DE 
FALTA DE PLANEAMENTO 

HOSPITAIS INGLESES 
QUEREM DAR VACINA 
A PARTIR DE DIA 7 

dos, onde a vacina está a ser 
produzida).Trata-se de uma es-
tratégia para que estejam dis-
poníveis assim que os regulado-
res autorizarem. Os hospitais 
ingleses contam com a vacina 
dia 7. Querem vacinar os profis-
sionais de saúde. • 

EU TIVE 
COM 

JOÃO REBOLA 
COMERCIAL, 44 ANOS, ESTREMOZ 

- Que sintomas teve? 
- Comecei por ter algum 
mal -estar, aliado a uma fe-
bre ligeira na ordem dos 
38 graus. Tive também 
diarreia e, com o passar do 
tempo, um pouco de tosse 
e perda de paladar e olfato. 
- Durante quanto tempo os 
sentiu? 
- Os sintomas não vieram 
todos ao mesmo tempo. Foi 
gradual. Passavam uns e 
apareciam outros. A febre, 
tosse e a diarreia duraram 
dois a três dias. A perda de 
paladar e olfato durou cin-
co a seis dias. 
- Tomou medicação? 
-Só tomei ben- u- ron du-
rante dois ou três dias. 
Apenas quando tive febre. 
- Quantos testes realizou? 
- Só um. Segundo as novas 
recomendações da DGS, 
desde que se cumpra o pe-
ríodo de isolamento e já não 
existam sintomas, não é 
necessário fazer novo teste 
para ter alta. 
- Psicologicamente, como 
se sentiu? 
- Sempre bem. Estive sem-
pre muito tranquilo. Feliz-
mente foi tudo muito ligei-
ro, nem deu para assustar. 
- Que mensagem deixa 
a quem está a passar pelo 
mesmo? 
- Acho que a melhor men - 
sagem que posso deixar é a 
de esperança. A Medicina 
e o estudo deste vírus em 
particular estão sempre 
a avançar e em breve have-
rá uma vacina que permita 
controlar a sua propagação. 
A quem está infetado neste 
momento, espero que to - 
dos superem a doença da 
mesma forma que eu. *J.L. 
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Especialistas perspetivam resultados 

Impacto só no final 
do próximo ano 
ESPECIALISTAS O  Efeito da vacina vai demorar 

VACINA DA MODERNA 
ESTÁVEL A -20 
Cl A vacina produzida pela 
Moderna, pelas característi-
cas, é a que impõe menos 
constrangimentos, uma vez 
que se mantém estável até 
seis meses a -20 °C, o equi-
valente à temperatura da 
maioria dos congeladores 
domésticos ou médicos. • 

moderna 

coylo • ÇO.Cti' R!...i..... 

Vacina produzida pela Moderna 

IMUNIDADE DA PFIZER 
CONSERVADA A -70 P.0 
CI O processo exigido de 
conservação da imunidade 
da Pfizer/BioNtech obriga 
a que a mesma seja armaze-
nada a temperaturas muito 
baixas, entre -70 °C e -80 °C. 
A empresa não prevê que 
esta vacina possa vir a ser 
dada nas farmácias. • 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

A distribuição das vaci-
nas pelo Mundo é um dos 
maiores desafios para os 
próximos tempos. 

- Quantas vacinas vão ser 
produzidas? 
- De acordo com a Federa-
ção Internacional da In-
dústria Farmacêutica, a 
previsão é de que sejam 
produzidas entre 12 e 15 mil 
milhões de doses em todo 
oMundo. 

- As vacinas chegarão para 
imunizar toda a população 
mundial? 
- Segundo estimativas da 
Dulce University, da Caroli-
na do Norte (EUA), entida-
de que monitoriza o merca-
do emergente de cerca de 
200 vacinas candidatas, 
este número será insufi-
ciente para chegar a toda 
a população mundial antes 
de 2023 ou 2024. 

- Como é que vai ser feito 
o transporte? 

As vacinas serão trans-
portadas de avião e por via 
terrestre, dependendo 
das distâncias e da urgência 
do transporte (e do ponto 
de origem e de destino). 
Os aviões de passageiros 
poderão ser adaptados de 
modo a acrescentar espaço 
de carga. Um Boeing 777, 
por exemplo, pode trans-
portar mais de um milhão 
de doses. • 

Marta Temido, ministra da Saúde, 
não revela se vacina chega este mês 
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ORDEM I MÉDICOS PEDEM TRANSPARÊNCIA 

O bastonário Miguel Guimarães e o Gabine-
te de Crise para a Covid-19 da Ordem 

dos Médicos pediram transparência, equidade 
e fundamentação na vacinação contra o novo 
coronavírus. Manifestam disponibilidade 
para colaborar com a 'task force' na proposta 
de vacinação nacional. 

   

PREÇO1ENTRE 5 E 15 EUROS 

O PREÇO DA VACINA, 
NA EUROPA, VAI VARIAR ENTRE 
5 E 15 EUROS. ESTE FOI O PREÇO 
CONSIDERADO "RAZOÁVEL" 
PELAS FARMACÊUTICAS 
QUE PRODUZEM A IMUNIDADE. 

VACINAS I CREDIBILIDADE É FUNDAMENTAL 

A credibilidade das vacinas é fundamental 
para garantira eficácia. A convicção é de Fili-

pe Vasconcelos Romão, investigador. "Há uma pre-
sença muito forte de quadros técnicos nas agên-
cias da regulação dos medicamentos que são sufi-
cientemente credíveis para nos dar soluções que 
não ponham em risco a nossa saúde", disse. 
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Ministério não 
adianta detalhes 
sobre datas 
121 Questionado pelo CM sobre 
a data em que Portugal irá re-
ceber a primeira tranche das 
vacinas contra a Covid-19, 
à semelhança do que já está 
a acontecer em vários Países, 
oMinistério da Saúde escu-
sou-se a fazer mais comentá-
rios, remetendo esclareci-
mentos para as últimas decla-
rações de Marta Temido, titu-
lar da pasta. A ministra tem 
garantido que as vacinas só 
serão distribuídas a partir de 
janeiro, mas não diz se che-
gam ainda este mês. • 

13 Os distribuidores farma-
cêuticos ainda não sabem se 
vão ser incluídos na operação 
logística do plano de vacina-
ção contra a Covid-19, mas se 
for essa a intenção deixam o 
alerta: o planeamento deve 
ser concluído o quanto antes 
para se conseguirem adaptar. 

Uma das perguntas em cima 
da mesa é se a vacinação vai 
ou não passar pelas farmácias. 
Se assim for, serão os distri-
buidores a levar as vacinas 
até ao destino final. Facto que 
a Associação de Distribuido-
res Farmacêuticos desconhe-
ce, para já. • 

130 impacto da vacinação con-
trao novo coronavírus só deverá 
sentir-se em Portugal e no Mun-
do no fim de 2021, mesmo que as 
primeiras pessoas sejam imuni-
zadas no princípio do ano. 

"No melhor cenário, diria que 
tendo os gru-
pos de risco 
vacinados ao 
longo dos pri-
meiros três 
meses do ano e depois todos a se-
guir até julho, agosto, as coisas só 
começarão a mudar radical-
mente a partir do verão. Em ou-
tubro será quando as coisas, 
idealmente, voltarão a uma 
maior normalidade", conside-
ra Joaquim Ferreira, diretor do  

laboratório de Farmacologia Cli-
nica do Instituto de Medicina 
Molecular João Lobo Antunes. 
Para o diretor do Instituto de 
Bioquímica da Faculdade de Me 
dicina da Universidade de Lis 
boa, Miguel Castanho, "prova-

 

velmente, só 
SE A VACINA se notará se a 

EITO vacina está a 

NVERNO ter efeito sobre 
os grandes nú-

meros da pandemia no próximo 
inverno" . "Na altura em que 
50% da população estiver imu-
nizada, esse será o ponto crítico 
para o vírus e o ponto bom para 
nós, em que veremos altera-
ções substantivas essenciais", 
acrescenta. *LUSA 

Distribuidores pedem planeamento 
SÓ SE NOTARÁ 
ESTÁ A TER EF 
NO PRÓXIMO I 
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VIDAS DE DO"ffri0 P.45 A 49 

MIGUEL OLIVEIRA 
FALA DA HISTÓRIA 
DE AMOR 
COM 
ANDREIA 
Namoro 
começou 
aos 15 •'\ 

SOLVERDE PT 
CASINO E APOSTAS DESPORTIVAS 

É muita emoção em cada 
aposta desportiva 

® JOGUE POR DIVERSÃO, COM MODERAÇÃO. 

HOJE 
GRÁTIS 

CRIANÇAS 
RECEIAM 

MORTE 
COM O VÍRUS 

ISOLAMENTO 
PROVOCA BAIXA 

AUTOESTIMA 

A GERAÇÃO 
DA pAmmiii 

loo suaust-.~ noareao~ 

DOMINGO 29/11/2020 I DIÁRIO  1  €1,70 (C/IVA) 

www.cmjornal.pt 

DIRETOR-EXECUTIVO, CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS: ASE CARLOS CASTRO E PAULO 10A0 SANTOS 

da manhã 
ESPECIALDE9PÁGINAS:TUDO SOBRE A COVLO-19 
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DIRETOR-GERAL EDITORIAL OCTAVKI RIBEIRO 
DIR.-GERAIS EDfT. ADIS: ARMANDO ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE 

750 DELA 

750TAVfm's 
1600  CONTRA% o S ,.t............ 

Esteticista de 
22 anos atrai 
cantor para 
cilada mortal 

leiii~11~~ 
PENA FICA SUSPENSA P.21 

Burlona do cancro 
escapa à prisão 
()SCARES 00 TURISMO P.28 

Praias do Algarve são 
as melhores do Mundo 
CRIMES SEXUAIS  P.22 

Procuradora diz que 
PSP destrói casos 
PRECÁRIA P.52 

Vara sai da cadeia 
pela terceira vez 
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PUB 

PORTUGAL  SEM DATA  PARA RECEBER VACINAS 
SETOR HOTELEIRO DESESPERADO DOCENTES MOBILIZADOS PARA RASTREIOS NOVO RECORDE NOS CUIDADOS INTENSIVOS 
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RAZIA NA 
COMPANHIA 

AÉREA 

REVELAÇÕES DA ACUSAÇÃO P.6 

CORPO 
DE MOTA JR 

4 HORAS 
EM MALA 

CM revela 
conversas dos 

suspeitos 

AFETA AINDA 

        
  

      
 

  

VÍTOR OLIVEIRA 1953 - 2020 

TREINADOR 
DAS SUBIDAS 
MORRE 
A CAMINHAR 
P.36 

BENFICA P.35 

GONÇALO ESPREITA 
LUGAR NO ONZE 

  

SANTA CLARA  O11  FC PORTO 

EMBALADOS 
PELA EUROPA 
P.10 Eli 
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SPORTING  1  MOREIRENSE 

URO 
EM ALVALADE 
P.8 E 9 
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companhia do 

Mernoy dó Alentejo. 
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IRMÃO DE MARCELO VAI AJUDAR NO PROCESSO DE REDUÇÃO DE PESSOAL 

g 
IR 

LO POUPANÇA 
DE 187,5 MILHÕES 
COM CORTE 
SALARIAL 


