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I SemInárIo InternacIonal em DIfIculDaDeS 
De aprenDIzagem | Pág. 32

Albuquerque 
‘promete’ 

obrAs 
Até 2019

| Pág. 12 e 13

“recIclar faz bem 
ao planeta”

olImpíaDaS Da 
economIa com o 
tema “Inovação”| Pág. 28

“from teacher 
to teacher” 
promove prátIcaS 
em termoS De 
IncluSão SocIal
| Pág. 28 e 29

palácIo Da bolSa 
acolhe conferêncIa 
Sobre o cInm | Pág. 22

eScolaS Da 
maDeIra têm 55 
novoS DelegaDoS 
De Segurança
estes docentes dinamizam ainda conteúdos 
relativos a outras situações de segurança e de 
risco, incluindo os riscos naturais. | Pág. 14

legIonella “controlaDa” na maDeIra
a garantia foi deixada por pedro ramos afirmando que “na região não temos problemas dessa natureza porque 

temos tido um controlo sobre as infeções, sejam elas de que natureza forem”. | Pág. 11

carlos pereira garante que o 
governo da república vai assumir 
o compromisso de pagar 50% 
do novo hospital, mas só pode 
transferir esses 50% para a obra 
quando o governo regional fizer 
o concurso público internacional. 
miguel albuquerque já afirmou 
que há condições para que 
o concurso público seja feito 
em 2018. entre este jogo de 
ping-pong de atribuir culpas, 
os utentes e os profissionais de 
saúde deparam-se com o setor 
em “risco de vida”. | Pág. 8 a 10

o objetivo é consciencializar 
todas as pessoas para a 
separação dos resíduos de 
embalagens de plástico e metal, 
papel e cartão, e 
vidro. | Pág. 24

retInopatIa 
DIabétIca com 
tratamentoS 
InovaDoreS 
na regIão
o Diretor clínico do Instituto oftalmológico 
muñoz trindade estima que na madeira 
existam cerca de 5 mil doentes 
com retinopatia diabética. | Pág. 4 a 7

“EstE 
govErno 
já matou 
a obra do 
hosPital 
até 2019”


