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A1

Duração: 00:00:29
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ID: 85917940

OCS: TSF - Notícias

09-04-2020 23:07

Governo redefine calendário escolar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92ed48b1-026c-47cc-a11bdda754bdb1a5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
António Costa anunciou esta quinta-feira que o 3º período arranca a 14 de Abril com aulas à distância
até ao 10º ano. O governo quer aulas presenciais do 11º e 12º anos, mas só quando houver
segurança sanitária. Para o líder do CDS importante assegurar que todos os alunos têm os meios
tecnológicos para acompanhar as aulas à distância. Também o Bloco de Esquerda e o PAN
consideraram que é preciso assegurar que todos os estudantes tenham os mesmos meios para
acederem às aulas.
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Covid-19: Eurogrupo chega a acordo sobre pacote de ajuda económica
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af24e048-22ff-4d9e-8d22a6f0235bb42f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Eurogrupo acaba de chegar a acordo sobre a resposta económica a dar à pandemia de covid-19. Na
reunião desta noite foi aprovado um pacote de 500 mil milhões de euros que será disponibilizado de
imediato. O objetivo é apoiar o sistema de saúde, o desemprego, a liquidez das empresas e é também
uma verba de para financiar o plano de recuperação da União Europeia.
O professor João Duque faz um primeiro comentário ao acordo hoje alcançado pelo Eurogrupo.
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Governo redefine calendário escolar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a42ead80-fdd5-4a36-824323390bb5e202&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A FENPROF e a Federação Nacional de Educação elogiaram hoje a decisão do governo manter a
suspensão das aulas presenciais até ao final do ano para os alunos do ensino básico. O primeiroministro anunciou que o 3º período vai começar a 14 de abril, como estava previsto, mas com aulas à
distância. Para o líder do CDS, o governo deve assegurar que todos os estudantes têm os mesmos
meios tecnológicos para acompanhar as aulas e que deve garantir os apoios às famílias para poderem
acompanhar os seus filhos. André Silva do PAN, defendeu que é preciso assegurar computadores e
rede de internet para todos os alunos. Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, defende que os alunos
devem ter à sua disposição materiais que lhes permita aceder às aulas à distância de modo
equalitário.
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09-04-2020 21:07

Governo redefine calendário escolar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e465d18-8666-46b3-bc1bcc9516408db3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A FENPROF e a Federação Nacional de Educação elogiaram hoje a decisão do governo manter a
suspensão das aulas presenciais até ao final do ano para os alunos do ensino básico. O primeiroministro anunciou que o 3º período vai começar a 14 de abril, como estava previsto, mas com aulas à
distância. Para o líder do CDS, o governo deve assegurar que todos os estudantes têm os mesmos
meios tecnológicos para acompanhar as aulas e que deve garantir os apoios às famílias para poderem
acompanhar os seus filhos. André Silva do PAN, defendeu que é preciso assegurar computadores e
rede de internet para todos os alunos. Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, defende que os alunos
devem ter à sua disposição materiais que lhes permita aceder às aulas à distância de modo
equalitário.
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OCS: Antena 1 - Notícias
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Decisão sobre a reabertura das escolas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=78f86ec1-f398-4ddc-a9da95bfe0c1a81a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O terceiro período de aulas começa na data prevista este ano depois das férias da Páscoa, mas os
alunos do ensino básico já não vão voltar escolas, este ano. Esta foi a decisão do Governo anunciada
por António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros.
Declaraç~eos de António Costa, primeiro-ministro; Mário Nogueira, FENPROF; João Dias da Silva, FNE.
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09-04-2020 18:05

Aulas vão regressar na terça-feira à distância
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ac1e587-7228-4c03-a84176bdea5032b2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As aulas vão regressar na terça-feira à distância. A máscara vai ser obrigatória nas aulas do 11º e 12º
anos e ficam cancelados os exames do 9º ano.
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09-04-2020 18:01

Aulas do terceiro período letivo arrancam ainda à distância
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71b784fa-8479-471c-8b164423ba854f96&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As aulas do terceiro período arrancam na terça-feira, mas à distância, só o ensino secundário pode vir
a ter aulas presenciais este ano letivo. O Governo decidiu que até ao nono ano tudo o que resta do
terceiro período vai ser com aulas à distância, mas agora com o apoio da televisão. O anúncio do
primeiro-ministro António Costa, explicou que a chamada telescola, através da televisão digital
terrestre, vai complementar o ensino à distância.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Manuel Pereira, representante dos Dirigentes
Escolares; Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof; Filinto Lima, pres. da Associação dos Diretores
e Agrupamentos de Escolas Públicas; Jorge Ascenção, pres. da Confederação das Associações de Pais;
Eduardo Marçal Grilo, antigo ministro da Educação; Jaoana Mortágua, BE; André Silva, PAN.
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Algumas câmaras municipais pedem o fim das restrições ao endividamento
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a3066c2-ec80-4302-86ea73aa655ef2aa&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Algumas câmaras municipais pedem o fim das restrições ao endividamento para puderem dar resposta
à pandemia de Covid-19. É uma ideia que já foi defendida originalmente há cerca de uma semana pelo
autarca de Vagos.

Página 8

A9

Duração: 00:03:58

Antena 1
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09-04-2020 17:04

Coronavírus - escolas fechadas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=330087ee-5ed8-4e24-884d222235dc6258&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O presidente da CONFAP, presidnete da Confederação das Associações de Pais sublinha a decisão do
Governo de manter a avaliação dos alunos este ano. Jorge Ascensão não ficou surpreendido com as
decisões agora tomadas sobre o ensino básico.
Declarações de Jorge Ascensão, CONFAP; João Dias da Silva, FNE.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-09 18:03
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"Lay-off" já atinge mais de 640 mil trabalhadores de 40 mil empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8f2f49a3-c917-4a1a-94f049a5a3689805&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O "lay-off" já atinge mais de 640 mil trabalhadores de 40 mil empresas. A TSF teve acesso a dados
que mostram que só na primeira semana de Abril, 18 mil pessoas perderam o emprego e houve 35
despedimentos coletivos, mas a vasta maioria dos funcionários afetados são através do "lay-off"
simplificado.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-09 16:11
TSF - Notícias , 2020-04-09 17:10
TSF - Notícias , 2020-04-09 18:09
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OCS: Antena 1 - Notícias
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OCDE regista aumento brusco do desemprego
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef89d53d-fb72-4a21-b6e389d4c0a37db0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A OCDE detetou um aumento brusco do desemprego no mês passado, resultado da pandemia. De
acordo com os dados que estão disponíveis até ao momento, a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento na Europa detetou um grande aumento do desemprego no mês de Março e destaca
os Estados Unidos como um dos meses piores.
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TST entra em "lay-off"
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7ee1b282-5279-4655-860b8ded063e29ff&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A empresa Transportes Sul do Tejo vai também adotar o regime de "lay-off" para preservar os postos
de trabalho. É a justificação avançada em comunicado, a empresa anunciou a intenção de suspender o
contrato de mais de três centenas de motoristas. Fernando Fidalgo, dirigente da FECTRANS, revelou à
TSF que a contraproposta do sindicato.
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TST entra em "lay-off"
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d2d49bf-3af0-4c2d-92351a9f8e6c59c4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A empresa Transportes Sul do Tejo vai suspender as viagens entre as duas margens do rio pela Ponte
25 de Abril e pela Vasco da Gama. Dada a redução do número de passageiros a empresa decidiu
também entrar em "lay-off".
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Sindicato do Ensino Superior defende a Internet gratuita para os alunos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=41ff7dec-dda9-46e4-9f78c082749d2ed4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Sindicato do Ensino Superior defende a Internet gratuita para os alunos, isto no dia em que o
Governo vai comunicar decisões sobre a ou 3º período do ano letivo, sendo praticamente certo que as
aulas presenciais vão continuar suspensas pelo menos até final deste mês.
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Reunião do Conselho de Ministros
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0478ea1-82bb-41d2-88d2e3f9ef175d71&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Decorre esta manhã, a reunião do Conselho de Ministros. Uma eventual data para a reabertura das
escolas vai estar em cima da mesa. Depois das férias da Páscoa, os alunos até ao 9º ano podem vir a
ter aulas a partir da televisão.
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Redução da atividade da Transdev
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b5e13f6-c855-4de6-9ddee62df02708d5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As restrições à mobilidade decretadas para combater o surto de Covid-19, provocaram uma redução
da atividade da Transdev quase total. A companhia conta com cerca de dois mil colaboradores e uma
frota superior a 1500 viaturas. Nas linhas urbanas e interurbanas, a diminuição da atividade chegou
aos 80% e no serviço expresso a descida é de 85%, o que obriga a empresa a recorrer a "lay-off".
Declarações de Rui Silva, administrador da Transdev.
Repetições: TSF - Negócios & Empresas , 2020-04-09 17:20
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Mudanças nas carreiras dos Transportes Sul do Tejo
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9dc39265-46b7-4884-8ff47290ddafdb64&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Há mudanças a partir de hoje nas carreiras dos Transportes Sul do Tejo. Os autocarros dos TST
deixam de passar a ponte para Lisboa, passam a assegurar apenas as ligações até aos barcos e aos
comboios da Fertagus. A empresa justifica as alterações com quebras de faturação que obrigaram a
por em lay-off 340 trabalhadores e a reduzir o horário de trabalho de outros 140.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-09 09:12
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TST entra em "lay-off"
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=52752d28-8216-496d-880e61d126b0c759&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A empresa Transportes Sul do Tejo vai suspender as viagens entre as duas margens do rio pela Ponte
25 de Abril e pela Vasco da Gama. Dada a redução do número de passageiros a empresa decidiu
também entrar em "lay-off".
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-09 08:10
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Projeto "Acolhe um trabalho"
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7cafb518-38cd-4198-b091f71f69925931&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Vamos falar sobre o projeto "Acolhe um trabalho", é este o nome e surgiuvpara encontrar mão de
obra a para empresas que estão a produzir material em falta no combate a esta pandemia.
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Empresas do concelho de Ovar exigem um regresso imediato à atividade
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bc486472-63b5-4241-abaf125a6b98d73d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
No dia em que se cumprem três semanas exatas da cerca sanitária a um concelho com mais de 50 mil
habitantes, 150 empresas do concelho de Ovar exigem agora um regresso imediato à atividade.
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50 mil trabalhadores da hotelaria no regime de "lay-off" simplificado
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5bd509d8-37a5-413b-809ee9b1df404968&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Mais de 50 mil trabalhadores deverão ser abrangidos pelo regime de "lay-off" simplificado na
hotelaria.
Declarações de Cristina Siza Vieira, secretaria geral da Associação da Hotelaria de Portugal.
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Barragens em construção
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3e6f0e06-1c3d-44ef-bdf43c0bb3d4fb7d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Em Trás-os-Montes, centenas de trabalhadores espanhóis continuam a atravessar semanalmente a
fronteira para trabalhar nas três barragens em construção no rio Tâmega. O autarca de Ribeira de
Pena tem recebido apelos desesperados de trabalhadores e pede a suspensão das obras. Mas a dona
da obra, a Iberdrola, garante que está a ser cumprido o plano de contingência.
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Ministra da Justiça no Parlamento
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=599ed6e1-0cf8-4213-b7bae981a99a001a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Pelo menos 2500 presos devem sair em liberdade. Vão ser abrangidos pelas medidas decididas pelo
Governo no âmbito do estado de emergência. Os dados foram avançados pela Ministra da Justiça,
Francisca Van Dunem durante uma audição no Parlamento.
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OCS: Antena 1 - Contas do Dia

08-04-2020 08:48

"Contas do Dia"
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70a87c48-55e9-46cb-bbbc855e47d21258&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
"Contas do Dia" com Helena Garrido.
Em análise: O impacto da Covid-19 no emprego.
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Trabalhadores domésticos vão receber apoio para ficar em casa com filhos menores de 12 anos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=271a09e7-195b-426c-a63e9ce8f85da7e0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Foi alargado aos trabalhadores domésticos o apoio para ficar em casa com filhos menores de 12 anos,
enquanto as escolas permanecem encerradas. A medida já foi publicada em Diário da República.
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-04-08 09:04
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OCS: TSF - Notícias

08-04-2020 08:01

Reunião do Eurogroup
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6272e606-04ed-4ab4-89bff51199797a51&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Amanhã há mais. Mário Centeno suspendeu os trabalhos do Eurogrupo que serão retomados só na
quinta-feira. Depois de 16 horas de reunião, que entrou pela madrugada dentro, o presidente do
Eurogrupo anunciou no Twitter por volta das 6 da manhã que os ministros estão perto de um acordo,
mas ainda não chegaram lá.
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08-04-2020 07:06

Agricultores de Elvas receiam não ter quem faça a debulha
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88196b58-a90b-4d11-b7cf930581174894&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Por esta altura, no Alentejo, estariam a ser acertados os contratos para a mão de obra necessária para
a debulha com maquinaria espanhola, mas por causa do fecho das fronteiras não há garantias de que
as ceifeiras estejam no terreno daqui a dois meses.
Declarações de João Paulo Calçudo, Leonardo Lanternas.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-08 08:08
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Trabalhadoras domésticas também vão receber apoio para ficar em casa com filhos menores de
12 anos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4737da65-33bc-4875-87c21484a802413b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As trabalhadoras domésticas também vão receber apoio para ficar em casa com filhos menores de 12
anos, enquanto as escolas permanecerem encerradas. O alargamento aos trabalhadores que prestam
serviço doméstico no apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem, foi publicado
na segunda-feira à noite em "Diário da República".
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