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Faculdade de Ciências 
e Tecnologia já ajudou 
a fazer 1500 testes 
de despiste

A Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa (FCT 
Nova) está a dar apoio à realização 
de testes de despiste à Covid-19 em 
instituições de solidariedade social, 
mais concretamente lares e residên-
cias que apoiam população idosa.

O projecto arrancou a 28 de Abril 
e já foram realizados cerca de 1500 
testes a utentes e funcionários de 
aproximadamente 50 instituições.

Em colaboração com o Instituto 
Universitário Egas Moniz e no âmbito 

Já foram realizadas 
intervenções em cerca 
de 50 instituições. 
Projecto arrancou
no final de Abril

COVID-19

de um protocolo com o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, “o objectivo é apoiar as popu-
lações mais vulneráveis à pandemia”, 
refere o estabelecimento de ensino 
em comunicado.

Em colaboração, e à frente do pro-
jecto, está uma equipa da Unidade de 
Ciências Biomoleculares aplicadas, 
composta por professores e inves-
tigadores dos departamentos de 
Ciências da Vida e de Química.

Os testes, maioritariamente rea-
lizados no distrito de Setúbal, são 
depois analisados nos laboratórios 
da faculdade. A realização de tes-
tes surge após outras medidas da 
FCT Nova, como o fabrico de más-
caras, da produção de gel desinfec-
tante e da criação de ventiladores 
minimalistas.
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EMERGENCIA FUNERARIA - 800 217 217

ALENTEJO LITORAL
Comunidade Intermunicipal 
lança plano para ajudar 
a salvar empresas p13

COVID-19
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia já apoiou 1 500 
testes em 50 instituições p12

PENÍNSULA 
Nuno Carvalho 
exige fundos 
comunitários p4

SETÚBAL 
Autarquia 
reforça 
desinfecção p5

Restaurantes reabrem 
hoje com confiança

Bispo de Setúbal dá 'luz verde'
à realização de exéquias nas capelas

Vitória
Bonfim acolhe 
primeiro treino 
conjunto p14

Reportagem por Setúbal revela medidas de protecção adoptadas, aposta 
em esplanadas e anseio pela chegada das sardinhas p8 e 9

Diocese não avança, porém, com orientações específicas p3
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