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Derrocada em Albufeira 
provocou cinco mortos  
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TAP volta atrás  
e revê planos   
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de caso Rui Pinto    
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P.24 E 25
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A autarquia das Caldas da Rainha 
anunciou a reabertura do Mercado 

de Santana (Alvorninha) e do Mercado 
Semanal nos dias 31 de maio (domingo)  
e 8 de junho, respetivamente. Os recin-
tos terão uma lotação máxima de mil 
pessoas.  

CALDAS DA RAINHA | MERCADOS   
O POSTO DE TURISMO  
DE PORTALEGRE REABRE NA 2ª 
FEIRA. NA 3ª FEIRA REABREM  
A CASA-MUSEU JOSÉ RÉGIO, O 
CASTELO, O MUSEU MUNICIPAL 
E O MUSEU DA TAPEÇARIA.   

PORTALEGRE | REABERTURAS   
A CÂMARA DE PENAMACOR  
VAI ATRIBUIR UM APOIO EXTRA 
GLOBAL DE 95 MIL EUROS ÀS 
INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
DO CONCELHO.   

PENAMACOR | APOIO ÀS IPSS   

O rigoroso cumprimento 
das normas impostas pe-
las Autoridades de Saúde 

quanto à ventilação de espaços 
fechados implica que utentes 
idosos institucionalizados em 
lares tenham de suportar tem-
peraturas extremas, que nal-
guns casos podem ultrapassar 
os 40 graus, no período de des-
confinamento. Falhas nas re-
gras para a utilização de ar con-
dicionado replicam o ambiente 
insuportável em creches e in-
fantários ou clínicas, no decor-
rer de consultas ou exames de 
diagnóstico. A lacuna é aponta-
da pela Associação Portuguesa 

ORIENTAÇÕES   

das Empresas dos Setores Tér-
mico, Energético, Eletrónico e 
do Ambiente (APIRAC), que 
não foi ouvida pela Direção-
-Geral de Saúde (DGS), apesar 
de esta ser a entidade para a 
criação de normas no setor. 

“Imagine-
-se um infan-
tário ou um lar 
onde se esteja 
a introduzir ar 
exterior a -10 graus no inverno, 
ou a 38 graus no verão, ou num 
centro comercial, ou clínicas, 
de forma geral”, refere ao CM a 
APIRAC, reiterando que “não 
existe modo só de extração” em 
ares condicionados, como pre-

conizado para a reabertura de 
estabelecimentos de ensino, 
restauração e comércio, pelo 
que “não é possível extrair o ar 
sem o introduzir previamente”, 
o que, a somar à carga interior 
dos edifícios (pessoas, ilumina-

ção, radiação 
solar), torna 
“insuportável 
a sua utiliza-
ção no verão”. 

Empresas de manutenção, co-
merciantes e instituições liga-
das ao setor da Saúde (ver caixa) 
batem à porta da APIRAC, com 
dezenas de pedidos de esclare-
cimento. “Nestes dias, espe-
cialmente restaurantes e hotéis, 

Crianças e idosos 
expostos ao calor 
VENTILAÇÃO r Normas para o uso de ar condicionado levam temperaturas insuportáveis para  
o interior de lares e creches  AJUDA r Hotéis, restaurantes e clínicas sem saber o que fazer    

MIGUEL BALANÇA   

NOVO
NORMAL

Desconfinar 
o medo   

A pandemia deixou 
ruas, instituições, 
empresas e unida-

des de saúde praticamente 
vazias – com os portugue-
ses a serem um exemplo no 
cumprimento, até na ante-
cipação, das medidas de 
higiene e distanciamento 
social. Mas chegámos a 
uma altura em que, tanto 
pelos dados epidemiológi-
cos, como pela saúde física 
e mental, como pela eco-
nomia, se percebeu que es-
tava na altura de desconfi-
narmos. As ruas estão mais 
cheias, há mais carros a 
circular. As praias têm o 
areal repleto de toalhas, 
cumprindo maioritaria-

mente o distanciamento 
recomendado. Contudo, no 
que aos hospitais e centros 
de saúde diz respeito ainda 
não conseguimos desconfi-
nar o medo. Da mesma for-
ma que os responsáveis po-
líticos têm passado mensa-
gens sobre a importância 
do regresso à nova norma-
lidade social, era funda-
mental que o fizessem tam-
bém nas unidades de saú-
de. Devemos ter respeito 
pela Covid-19, mas não po-
demos permitir que o medo 
nos mate mais do que o co-
ronavírus – e há muitos 
doentes que estão a ver as 
doenças a agravar ou a não 
serem diagnosticadas, com 
patologias em que o relógio 
não pára e em que os resul-
tados podem ficar para 
sempre comprometidos. n

NÃO PODEMOS 
PERMITIR QUE O MEDO 

NOS MATE MAIS DO 
QUE O CORONAVÍRUS 

CORREIO  
DA SAÚDE

BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS 

Miguel 
Guimarães

mas também clínicas dentárias, 
por exemplo, e até moradores,   
não conseguem perceber o que 
se pretende e como acompa-
nhar o que é recomendado”, 
adiantam. Muitas, de áreas de 
atividade distintas, optam por 
desligar o aparelho, embora não 
seja reconhecido como via de 
transmissão da Covid-19. “Te-
mos recebido muitos contactos 
acerca da eventual existência de 
legislação que proíba o funcio-
namento dos sistemas de ar 
condicionado, o que em abso-
luto, e como é evidente, não 
existe”, remata.n

REGRAS IMPOSTAS SEM 
OUVIR A ENTIDADE QUE 
CRIA NORMAS NO SETOR   
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u As dúvidas sobre a aplicação 
das normas “chegam de modo 
direto também a partir de ins-
tituições de interesse público e 
de grande responsabilidade na 
área da Saúde”, avança a  
APIRAC. O CM sabe que um 
dos organismos a pedir ajuda 
foi o INEM, que prepara novas 
orientações. Veículos de 
emergência mantêm, até en-
tão, o ar condicionado desliga-
do da função de recirculação.n

Saúde preocupada 
com novas regras 
pede apoio para setor   

NOTÍCIA EXCLUSIVA  
DA EDIÇÃO EM PAPEL

INEM pediu esclarecimentos   Setor sublinha que não há legislação que proíba o funcionamento de aparelhos de ar condicionado   


