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A1

Duração: 00:00:58

Antena 1
ID: 85957857

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 19:14

BE sugere ao Governo que chumbe distribuição de dividendos aos acionistas da Galp
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6b4f626b-df04-497a-805aed3e0ffd9ee4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Bloco de Esquerda sugere ao Governo que chumbe a possível distribuição de dividendos aos
acionistas da Galp na assembleia geral, que está marcada para o próximo dia 24. Catarina Martins
espera que os representantes do Estado vetem a repartição dos lucros referentes ao exercício do ano
passado, numa altura em que a empresa estará a dispensar trabalhadores.
Comentários de Catarina Martins, coordenadora do BE.
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Duração: 00:02:40

Antena 1
ID: 85957352

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 19:01

Alerta da Convenção Nacional da Saúde
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=58a6d4a3-5452-4daf-8bd95ceee56b7d3f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
É urgente. A Convenção Nacional da Saúde, que reúne instituições públicas, privadas e sociais, quer
ver retomados todos os cuidados médicos que foram adiados ou cancelados por causa da pandemia
em Portugal. Esta entidade lembra que antes de ser declarada pandemia, 50 mil portugueses estavam
à espera de e mais de 240 mil precisavam de consultas de especialidade. A Convenção avisa que se
nada for feito para tratar desde logo os doentes crónicos, as consequências serão dramáticas.
Comentários de Eurico Castro Alves, diretor do Departamento de Cirurgia do Centro Hospitalar do
Porto.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-13 20:08
Antena 1 - Notícias , 2020-04-13 22:04
Antena 1 - Notícias , 2020-04-13 23:08
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Duração: 00:00:57

TSF
ID: 85956600

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 19:00

António Costa reúne-se com académicos e economistas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23bdc295-6602-4a52-85d72bf6585a69ee&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
António Costa prepara-se para ouvir economistas e académicos sobre o relançamento da economia. O
primeiro-ministro quer recolher contributos sobre a atual situação económica que está em suspenso
com a pandemia, mas pretende também recolher ideias sobre medidas de relançamento económico.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-13 20:08
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Duração: 00:02:33

Renascença
ID: 85955913

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 18:12

Mais de 100 personalidades pedem um retomar controlado economia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39543a38-228b-4416-ae5c9352ad8f86f0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Numa carta enviada de mais de 100 personalidades pedem um retomar controlado da atividade
económica e estamos a citar a própria carta, uma carta enviada ao Presidente da República, ao
primeiro-ministro e ao presidente da Assembleia da República.
Declarações de Ricardo Mexia, pres. da Associação de Médicos de Saúde Pública.
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Duração: 00:02:01

Antena 1
ID: 85955852

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 18:10

Alerta da Convenção Nacional da Saúde
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e1304251-7fc0-481a-8006f1ff44abc73b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Convenção Nacional da Saúde pede também ao Governo e às autoridades do setor, para que sejam
retomados todos os cuidados médicos que foram adiados ou cancelados devido à pandemia. Esta
entidade, que reúne instituições públicas, privadas e sociais, lembra que antes de ser declarado o
surto, havia 50 mil portugueses à espera de uma cirurgia e mais de 240 mil a necessitar de consultas
de especialidade. Se nada for feito, diz a Convenção Nacional da Saúde, o cenário pós-pandemia terá
consequências dramáticas para muitos doentes e também para as famílias.
Comentários de Eurico Castro Alves, Convenção Nacional da Saúde.
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Duração: 00:00:20

Antena 1
ID: 85955833

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 18:10

Relançamento da atividade económica em Portugal
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0007a84b-e784-4638-9bc0cfc29549bae1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Amanhã, o primeiro-ministro vai reunir-se por videoconferência com 25 economistas e académicos.
Em cima da mesa, estará a atual e futura situação económica e as medidas para promover o
relançamento da atividade económica em Portugal.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-13 19:12
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Duração: 00:00:29

Renascença
ID: 85955688

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 18:00

Escolas e professores lamentam desconhecer conteúdos da telescola
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d539d33-c617-4d66-aebbc3cde2e0e74e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Escolas e professores lamentam desconhecer conteúdos da telescola, neste cenário dizem ser mais
difícil organizar as aulas. O 3º período começa já amanhã com o ensino à distância, para os alunos
que desde 16 de Março deixaram de ter aulas presenciais por decisão do Governo como forma de
conter a disseminação do novo coronavírus.
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Duração: 00:04:52

Antena 1
ID: 85962732

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 23:02

Entrevista a Mário Centeno - analise
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e1bb9de-1162-4c43-8cf552ac7f9b0a58&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Em direto neste jornal está o jornalista Nicolau Santos, comentador de Economia da Antena 1, para
falar sobre os 6,5% de queda do PIB em cada 30 dias de paralisação da economia, é um valor enorme
e que surpreende o comentador com esta estimativa do Governo.
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Duração: 00:01:01

Antena 1
ID: 85957810

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 19:13

PCP alerta para os abusos que os trabalhadores estão a ser alvo
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=913c95b3-e8ce-4b81-908c2451f744048e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Esta tarde, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, alertou para os abusos de que os
trabalhadores portugueses estão a ser alvo a propósito da figura do estado de emergência. O
secretário-geral comunista considera que a atual situação não pode servir para encobrir situações de
abuso e de exploração.
Comentários de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP.
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Duração: 00:01:51

TSF
ID: 85955778

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 18:02

Linhas de apoio
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4b839cc5-cfed-4b6f-bea7cb24a8fc5cc0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O PCP quer proibir a aplicação de juros, spreads e outros encargos nas linhas de apoio que foram
lançadas pelo Governo de apoio à economia, que foram lançadas pelo Governo por causa da Covid-19.
O projeto-lei deu já entrada hoje na Assembleia da República, os comunistas querem também alterar
os critérios de exclusão no recurso estas linhas.
Declarações de Duarte Alves, PCP.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-13 19:06
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Duração: 00:02:40

TSF
ID: 85953366

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 16:09

Personalidades pedem um regresso gradual à normalidade
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=22ad024f-99c4-4072-bdd219e50bdc7b0e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A pensar no pós-emergência, mais de uma centena de personalidades escreveu ao Presidente da
República e ao presidente da Assembleia da República. Na carta a Marcelo Rebelo de Sousa e a Ferro
Rodrigues, gente praticamente todos os setores, pede um regresso gradual à normalidade.
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Duração: 00:00:31

Renascença
ID: 85953185

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 16:03

Governo deu mais poder à Autoridade para as Condições de Trabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd9eb7d0-11e3-4340-87ebba33be452bbc&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Governo deu mais poder à Autoridade para as Condições de Trabalho para identificar e travar
despedimentos coletivos ilícitos, nesta fase de pandemia Covid-19. A secretária-geral da CGTP, Isabel
Camarinha, diz que a medida é importante, mas também é insuficiente.
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Duração: 00:01:07

TSF
ID: 85952310

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 15:09

Bloco de Esquerda quer um plano de recuperação económica específico para o concelho de Ovar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=47e787c4-3207-406e-9c6b6190731740ff&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Bloco de Esquerda quer um plano de recuperação económica específico para o concelho de Ovar. A
proposta foi entregue esta manhã, o Bloco quer um conjunto de medidas que protejam a população e
as empresas contra os efeitos da cerca sanitária que está em vigor há várias semanas, explica o
deputado Nelson Peralta.
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Duração: 00:00:55

Renascença
ID: 85952407

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 15:02

Governo deu mais poder à Autoridade para as Condições de Trabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b0d7199b-c315-4f8d-9b7a155f65a68e09&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Governo deu mais poder à Autoridade para as Condições de Trabalho para identificar e travar
despedimentos coletivos ilícitos, nesta fase de pandemia Covid-19. A secretária-geral da CGTP, Isabel
Camarinha, diz que a medida é importante, mas também é insuficiente.
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ID: 85951303

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 14:06

Personalidades pedem um regresso gradual à normalidade
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2d50b77-e4e8-4b8a-ab7b05b16c9db95e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A pensar no pós-emergência, mais de uma centena de personalidades escreveu ao Presidente da
República e ao presidente da Assembleia da República. Na carta a Marcelo Rebelo de Sousa e a Ferro
Rodrigues, gente praticamente todos os setores, pede um regresso gradual à normalidade.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-13 15:05
TSF - Notícias , 2020-04-13 17:03
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Duração: 00:02:16

Renascença
ID: 85950505

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 13:05

Despedimento em fábrica de calçado em Castelo de Paiva
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fbc9d7e2-a0c7-43b2-a0f87cf1cd598d87&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O setor económico e empresarial continua a ter dias muito difíceis devido à pandemia. De Castelo de
Paiva vem um desses exemplos. Perto de 40 trabalhadoras de uma unidade de costura de sapatos
ficaram sem trabalho. Primeiro chegou o pedido de "lay-off", duas semanas depois veio a insolvência
da empresa.
Declarações de Fernanda Moreira, presidente do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria de
Calçado da Região de Aveiro.
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Duração: 00:02:03

Renascença
ID: 85950449

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 13:03

Ordem do Governo para mais poder à ACT
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9de25e66-b018-465c-8f50da9ffa406d61&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Ordem do Governo para mais poder a Autoridade para as Condições de Trabalho para identificar e
travar despedimentos coletivos, nesta fase da pandemia Covid-19.
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Duração: 00:01:36

TSF
ID: 85949712

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 12:13

PSP e GNR têm usado um critério discriminatória das mulheres nos concursos de admissão
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=413c0d01-1067-48f4-a234f3d4cdad9162&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República concluindo que a PSP e a GNR, têm usado o
critério discriminatória das mulheres nos concursos de admissão. O parecer foi pedido pelo ministro da
Administração Interna no ano passado, depois de vários concursos em 2018 e 2019 que incluíam a
gravidez como motivo de exclusão.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-13 15:13
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Duração: 00:02:11
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ID: 85949550

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 12:08

Protesto contra os despedimentos e os lay-off
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4efffc80-3f05-42a0-b5be0937dc287152&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Em protesto contra os despedimentos e os lay-off, um movimento criado nas redes sociais pede que a
partir de hoje e durante toda a semana as pessoas venham à janela às 7 da tarde bater tachos e
panelas.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-13 15:10
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Duração: 00:00:39

Renascença
ID: 85949165

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 12:04

Governo anunciou reforço dos poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c65618c1-8988-416f-864e03bad89d4a75&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Governo anunciou um reforço dos poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho, para
identificar despedimentos coletivos à margem da lei. A ACT vai receber informação direta da direçãogeral do emprego e relações do trabalho.
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Duração: 00:01:14

Renascença
ID: 85946080

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 10:05

Setor económico e empresarial continua a ter dias muito difíceis
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c77fb25-4b57-475d-a9672fa958dd1862&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O setor económico e empresarial continua a ter dias muito difíceis devido à pandemia. De Castelo de
Paiva vem um desses exemplos. Perto de 40 trabalhadoras de uma unidade de costura de sapatos
ficaram sem trabalho. Primeiro chegou o pedido de "lay-off", duas semanas depois veio a insolvência
da empresa.
Declarações de Fernanda Moreira, presidente do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria de
Calçado da Região de Aveiro.
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Duração: 00:01:24

Renascença
ID: 85944927

OCS: Renascença - Notícias

13-04-2020 09:02

Setor económico e empresarial continua a ter dias muito difíceis
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10c04fb3-7cc6-450b-935d9d1b886ce63d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O setor económico e empresarial continua a ter dias muito difíceis devido à pandemia. De Castelo de
Paiva vem um desses exemplos. Perto de 40 trabalhadoras de uma unidade de costura de sapatos
ficaram sem trabalho. Primeiro chegou o pedido de "lay-off", duas semanas depois veio a insolvência
da empresa.
Declarações de Fernanda Moreira, presidente do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria de
Calçado da Região de Aveiro.
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ID: 85944115

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 08:12

Sindicato Independente dos Médicos - uso de máscaras em espaços públicos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=42fc2d4e-4918-4efc-b210d0b3fe331f69&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O presidente do Sindicato Independente dos Médicos não percebe a razão de não haver ainda, uma
determinação para uso de máscara nos espaços públicos por toda a gente. Jorge Paulo Roque da
Cunha lamenta o atraso nesta determinação da Direção Geral da Saúde e até dá o exemplo dos
cirurgiões para os quais as máscaras mais vulgares foram criadas.
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Duração: 00:01:49

Antena 1
ID: 85944089

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 08:05

Sindicato Independente dos Médicos diz que é urgente recomendar o uso de máscaras nos
espaços públicos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e55fce1c-20eb-4300-9d53bf45ab3422f8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Sindicato Independente dos Médicos diz que é urgente recomendar o uso de máscaras nos espaços
públicos e vai comprar 30 mil máscaras para distribuir pela população.
Declarações de Roque da Cunha, Sindicato Independente dos Médicos.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-13 09:07
Antena 1 - Notícias , 2020-04-13 10:04
Antena 1 - Notícias , 2020-04-13 12:03
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Duração: 00:05:32

Rádio Observador
ID: 85946128

OCS: Rádio Observador - Notícias

13-04-2020 08:02

Sindicato Independente dos Médicos defende o uso generalizado máscaras
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ffaf13f1-1831-4816-8cb6705143eca0e6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Sindicato Independente dos Médicos entende que o uso de máscaras de proteção pessoal nos
espaços públicos, protege aqueles que nos rodeiam e por isso junta são movimento máscara para
todos.
Entrevista a Roque da Cunha, Sindicato Independente dos Médicos.
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Duração: 00:01:54

Antena 1
ID: 85943573

OCS: Antena 1 - Notícias

13-04-2020 07:07

Uso de máscaras
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6976a65a-996b-4e42-a8832ba90a6ce4c2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) defende o uso de máscaras por toda a população. O
sindicato considera em comunicado que o uso de máscaras tem um efeito protetor. O SIM integra o
movimento "Máscaras para Todos" que tem uma comissão científica que integra também o bastonário
da Ordem dos Médicos.
Declarações de Miguel Guimarães.
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Duração: 00:01:04

TSF
ID: 85943470

OCS: TSF - Notícias

13-04-2020 07:02

Sindicato Independente dos Médicos - uso de máscaras em espaços públicos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5fef416-6333-4955-a0e0126dd8d97a86&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O presidente do Sindicato Independente dos Médicos não percebe a razão de não haver ainda, uma
determinação para uso de máscara nos espaços públicos por toda a gente. Jorge Paulo Roque da
Cunha lamenta o atraso nesta determinação da Direção Geral da Saúde e até dá o exemplo dos
cirurgiões para os quais as máscaras mais vulgares foram criadas.
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