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Dos 3.500 estabelecimentos escolares que reabriram entre 18 de maio e 26 de junho,  
só 40 registaram casos de covid-19. E em nenhum deles se provou que o contágio 
tivesse sido feito em ambiente escolar, garantem as autoridades de saúde.   

MANUEL ESTEVES 
mesteves@negocios.pt 

40 
ESCOLAS COM CASOS 
Oficialmente, só há 
registo de casos de 
covid-19 em 40 escolas 
das 3.500 que reabriram 
em maio, garante o 
Ministério da Educação.   

Entre 18 de maio  
e 26 de junho, foram 
encerradas cinco 
escolas secundárias e 
três jardins de infância. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fonte oficial  

“

Algumas crianças já voltaram às escolas em maio, mas outras permaneceram em casa. Em setembro, crianças e adultos estarão em maior número.  

Estela Silva/EPA
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MARGARIDA PEIXOTO  

O QUE DEVE FAZER O GOVERNO NUMA 
SEGUNDA VAGA COVID-19? 
Respostas dos inquiridos, em % 

Apesar de a maioria estar convicta de que haverá segunda vaga, pou-
cos pedem um confinamento geral. 

Fonte: Intercampus, barómetro de agostoME 

Crianças com sintomas são tão contagiosas 
como os adultos. E as assintomáticas, que são 
a maioria. Experiências são encorajadoras.  

A maior parte dos inquiridos defende que  
as medidas restritivas devem ser aplicadas 
apenas às zonas mais afetadas. 

Diretores de escolas e 
sindicatos preocupados 

SONDAGEM

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para 
a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de 
conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos 
temas da política nacional, incluindo a intenção de voto 
em eleições legislativas. Universo: População 
portuguesa, com 18 e mais anos de idade, 
eleitoralmente recenseada, residente em Portugal 
Continental. Amostra: A amostra é constituída por 601 
entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional 
por sexo, por idade e região. Seleção da amostra: A 
seleção do lar fez-se através da geração aleatória de 
números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do 
respondente foi realizada através do método de quotas 
de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz 
de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com 
base nos dados do Recenseamento Eleitoral da 
População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da 
Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: 
A informação foi recolhida através de entrevista 
telefónica, em total privacidade, através do sistema 
CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e 
posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS 
conta com uma equipa de profissionais experimentados 
que conhecem e respeitam as normas de qualidade da 
empresa. Estiveram envolvidos 30 entrevistadores, 
devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão 
dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de 
campo decorreram entre 6 e 11 de agosto. Margem de 
Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para 
um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%. Taxa 
de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi 
de: 61%. 
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