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Dados revelam 
Portugal é o quarto país com menos pedidos de asilo 
Portugal é o quarto país da OCDE que recebe menos pedidos de asilo, à frente apenas da Estónia, Letónia e Islândia. 
O número de pedidos de asilo para os países da OCDE baixou menos de 20% em 2004, dando continuidade à 
tendência verificada desde 2000. 
 
 
Português melhora eficácia das urgências 
Um investigador português desenvolveu um modelo matemático que, com o reajustamento das escalas, permitiu 
melhorar o funcionamento do serviço de urgências de um hospital norte-americano sem aumentar despesas nem 
pessoal. O trabalho foi desenvolvido por João Luís Soares, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Trata-se de um modelo ma-temático que permite redu-zir os tempos de 
espera e au-mentar o atendimento de utentes em urgências, com o mesmo pessoal e o mesmo dinheiro. 
 
 
Relações sexuais de risco são causa de morte 
As relações sexuais de risco são a segunda causa de doença e de morte nos países em desenvolvimento e a nona nos 
países industrializados, informou ontem a Organização Mundial de Saúde (OMS). A organização da ONU com sede em 
Genebra coordenou um estudo sobre os problemas da saúde sexual e reprodutiva, no qual se denuncia uma 
diminuição de fundos destinados ao combate destes problemas - “crescentes ingerências políticas” e “reticência geral a 
enfrentar este tipo de ameaças”.  
 
 

 

70 mil operários vão a Espanha 
semanalmente 
Viagens provocaram 20 mortes nas estradas 
nos dois últimos anos Setenta mil operários 
portugueses deslocam-se semanalmente ao 
Norte de Espanha para trabalhar nas obras 
e regressam a casa ao fim-de-semana
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Falta de água mata milhões de crianças 
Segundo relatório de Desenvolvimento Humano de 2006 
Cerca de 1,8 milhões de crianças morrem todos os anos com 
doenças provocadas pela ingestão de água imprópria e más 
condições de saneamento

Erupções vulcânicas criam “mini-buracos” 

Hipertrofia benigna da próstata atinge 50% dos 
homens
Problemas respiratórios afectam 40% da população 
nacional
Portadores de Hepatite C “marginalizados”
Ordem de saída para ilegais que usavam crianças 
para mendigar
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