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Período 27-02 a 03-02
Média de 762 casos incidentes por dia

Transmissibilidade e incidência – situação 
Nacional

Média 5 dias R(t)=0,74

Tempo de redução para metade de 14 dias (últimos 15 dias)

0,75 na região Norte (média de 184 novos casos por dia)
0,68 na região Centro (média de 99 novos casos por dia)
0,70 na região LVT (média de 325 novos casos por dia)
0,72 na região Alentejo (média de 26 novos casos por dia)
0,75 na região Algarve (média de 21 novos casos por dia)
1,14 na região Autónoma dos Açores (média de 8 novos casos por dia)
1,24 na região Autónoma da Madeira (média de 122 novos casos por dia).

0,61
0,77



Incidência por idade (ano a ano) ao longo de 
janeiro e fevereiro

Semanas 5 e 6 - 2021: 1 a 14 de fevereiro 2021
Semanas 7 a 8 – 2021: 15 a 28 de fevereiro 2021
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Transmissibilidade e incidência na Europa

21 fevereiro 07 março
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Mobilidade (Google) na Europa –
Retalho e Lazer

Menos mobilidade Mais mobilidade

Dia de 16 fevereiro

Comparação entre mobilidade atual e anterior à pandemia

Menos mobilidade Mais mobilidade

Dia de 2 março

Portugal -> -62%
Grécia -> -60%
R Unido -> -59%
Alemanha-> -56%
Irlanda -> -54%

Finlândia -> -23%
Noruega-> -25%
Suécia -> -26%
Itália -> -32%
Dinamarca -> -37%

Portugal -> -58%
R Unido -> -53%
Grécia -> -52%
Irlanda -> -47%
Alemanha-> -44%

Noruega-> -17%
Suécia -> -18%
Finlândia -> -21%
Dinamarca -> -29%
Itália-> -21%



Índice de medidas de contenção – Our World in data -
Universidade de Oxford
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Mobilidade (Google) na Portugal – Índices de 
confinamento e trabalho presencial – 02.03.2021

Última reunião
70%

Última reunião
61%
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Modelação da epidemia – Projeções
Assumindo a tendência observada últimos 10 dias

Meio de 
março

462
(245 a 871)

2ª quinzena 
< 60 por 10^5

Meio de 
março

239
(226 a 253)

Final de 
março

255
(86 a 758)

Final
de março

119
(108 a 132)

Projeção incidência (inicio sintomas) Projeção doentes em UCI

1ª quinzena 
< 120 por 10^5

Projeção a 22.02

Projeção atual

Projeção a 22.02

Projeção atual



Comentários finais

• A incidência acumulada a 14 dias encontra-se a níveis moderados (acima dos 120 a 239,9 por 100.000 hab) –
passou da classe elevada (>980) para a classe moderada em 2 semanas;

• Esta redução da incidência foi mais acentuada na população com idade entre os 25 e os 50 anos, e na 
população com mais de 80 anos, onde observa-se o decréscimo mais acentuado;

• A estimativa do número de reprodução efetivo (R(t)) foi 0,74 (média 27.02 a 03.03) e encontra-se abaixo de 1 
em todas as regiões, com exceção da RA Madeira e RA Açores.

• Nos últimos dias observa-se um aumento do R(t) – tendo variado de  0,61 (10.02.2021) para 0,77 
(03.03.2021);

• A nível Europeu observa-se uma tendência para aumento da incidência na maioria dos países (Rt>1), este 
fato deve ser levado em conta no plano do controlo da pandemia nos próximos meses;

9



Comentários finais

• Atualmente Portugal é dos países europeus com mais medidas restritivas de “confinamento” e apresenta a 
maior redução de mobilidade na área de retalho e lazer (02.03.2021) –observa-se, no entanto, desde o final 
do mês de janeiro, um aumento da mobilidade e uma redução do índice de “confinamento”;

• A projeção do número de novos casos e de doentes hospitalizados em UCI, com base na tendência observada 
nos últimos 10 dias, sugere que o rumo traçado tem-se efetivado:

o A taxa incidência acumulada 14 dias ficará abaixo dos 120 casos por 100 000 hab. 1ª quinzena de março e abaixo dos 
60 casos por 100 000 hab. na segunda quinzena de março;

o O número de doentes Covid-19 internados em UCI estará abaixo de 240 na segunda quinzena de março e abaixo de 
150 no final do mês de março (valores mais baixos do que os projetados na última reunião a 22.02);

• Os próximos passos deverão ter em conta estas projeções, mas também o fato da mobilidade estar a 
aumentar, o Rt estar a aumentar (apesar de estar abaixo de 1) e a tendência da incidência observada nos 
países europeus.
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