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A1

Duração: 00:01:13

Renascença
ID: 85978633

OCS: Renascença - Notícias

14-04-2020 21:02

Nacionalização da TAP
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d151a090-3d5e-4919-af2e8043c7675f21&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O ministro da Economia diz que quanto à TAP nenhuma medida está excluída, nem mesmo a
nacionalização.
Declarações de Humberto Pedrosa, um dos maiores acionista da TAP.
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Duração: 00:00:29

Renascença
ID: 85978653

OCS: Renascença - Notícias

14-04-2020 21:03

Governo prepara-se para despedir 2.500 trabalhadores não docentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=df8ac258-870b-4c61-b37e4ab05131956f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública denuncia que o Governo prepara-se para
despedir 2.500 trabalhadores não docentes.
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-04-14 22:04
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Renascença
ID: 85978574

OCS: Renascença - Notícias

14-04-2020 21:00

Governo diz que é preciso começar a preparar o regresso à atividade económica
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68cd4b96-57e3-4bec-98f5108a57678f94&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
É preciso começar a preparar o regresso à atividade económica, necessidade identificada pelo Governo
mais ainda sem prazos definidos.
Declarações do ministro de estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-04-14 22:00
Renascença - Notícias , 2020-04-14 23:03
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14-04-2020 20:04

Impacto da Covid-19 na economia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6b12c705-2411-4256-ad91c4ba8307bd4d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A economia portuguesa deverá recuar 8 por cento. São previsões como de resto já escutamos do FMI,
que estima por outro lado, um aumento do desemprego para uma taxa muito próxima dos 14 por
cento.
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Duração: 00:04:09
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ID: 85978923

OCS: TSF - Notícias

14-04-2020 20:01

António Costa reuniu-se com académicos e economistas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc81044e-694b-4e66-9dc0eebecd306607&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Daqui por algumas semanas é o prazo apresentado pelo Ministro da Economia para se começar a
pensar no regresso ao normal mas com a mesma disciplina no combate ao coronavírus.
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Antena 1
ID: 85976673

OCS: Antena 1 - Notícias

14-04-2020 19:09

Impacto do Covid-19 na economia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a187347f-66c9-49e0-b4ac3914cd1a638d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Depois dos bancos e dos parceiros sociais, o Presidente da República vai agora encontrar-se com as
empresas por causa dos impactos do novo vírus. Numa nota publicada esta tarde no site da
Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia encontros com a Confederação das Micro, Pequenas e
Médias Empresas, o Presidente vai ouvir também a partir de amanhã dirigentes de grandes empresas
cotadas em bolsa, começando pela Jerónimo Martins e pela Sonae. São encontros anunciados no dia
em que o primeiro-ministro está reunido com economistas para falar sobre o relançamento da
atividade económica em Portugal. O cenário é muito pouco animador, as projeções do FMI conhecidas
hoje apontam para uma recessão da economia mundial a rondar os 3%.
O Bloco de Esquerda propõe a criação de um Fundo Europeu de Recuperação Económica, sem
austeridade, para minimizar os impactos da pandemia. A proposta é explicada pela Eurodeputada
Marisa Matias.
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14-04-2020 19:02

Impacto da Covid-19
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=480c10e9-df59-40d3-bbc35796493308a8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A economia portuguesa vai recuar 8 por cento já em 2020, previsões do FMI, que estima por outro lad
o aumento do desemprego para uma taxa muito próxima dos 14. A CGTP recusa novas medidas de
austeridade como forma de responder às consequências económicas da Covid-19.
Declarações de Isabel Camarinha, CGTP.

Página 7

A8

Duração: 00:05:15

Renascença
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14-04-2020 18:06

Impacto da Covid-19 na economia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6f18e57c-50f2-43f1-b68bb2669212d7a6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Fundo Monetário Internacional prevê para este ano 2020 um recuo de 8 por cento na economia
portuguesa, isto são efeitos, naturalmente, desta Covid-19. 8 por cento é, ainda assim, um valor que
aparenta estar em linha com as previsões do Governo. Mário Centeno a diz ser possível se a manterse no recuo da economia abaixo dos 10 por cento.
Análise de João Duque, economista.
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14-04-2020 18:02

Impacto da Covid-19 na economia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cea67693-1ee0-4490-b56365f18b1b551a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Recessão de 8 por cento. A previsão do FMI para Portugal em 2020 que traduz os efeitos da crise
provocada pela pandemia da Covid-19. O desemprego deverá atingir uma taxa muito próxima dos 14
por cento. o Fundo Monetário Internacional alerta mesmo para a pior recessão desde a Grande
Depressão de 1929.
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FMI acredita que a economia mundial vai cair cerca de 3 por cento este ano
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7d373c10-528c-4326-bc3f581d8736af7f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O FMI acredita que a economia mundial vai cair cerca de 3 por cento este ano, a pior crise desde a
Grande Depressão, quanto a Portugal, a queda pode chegar aos 8 por cento também este ano e a taxa
de desemprego, pode duplicar no final de 2020.
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14-04-2020 17:00

PR chama a Belém dirigentes de empresas cotadas em bolsa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=103be585-dfb7-43e7-ac57cbe38d9fa5e6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Presidente da República chama a Belém dirigentes de algumas das grandes empresas que estão
cotadas na bolsa.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-14 18:09
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Presidente da República ausculta setores económicos e sociais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12182cc5-7735-42cd-a52dba78a05e2c50&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Presidente da República ausculta setores económicos e sociais. Depois de ter recebido os parceiros
sociais, nomeadamente as 2 centrais sindicais e de reunido com representantes das Misericórdias e
das IPSS que gerem lares de idosos e de falar também com presidentes dos 5 maiores bancos em
Portugal, Marcelo de Sousa vai agora encontrar-se com a Confederação Portuguesa das Micro
Pequenas e Médias Empresas e com dirigentes de algumas grandes empresas cotadas no PSI 20.
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Cerco sanitário de Ovar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08cfff2f-a37f-4e16-914a677a362a3957&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Em apenas 4 horas foram recolhidas mil assinaturas num abaixo-assinado que pede à Segurança
Social uma discriminação positiva para os trabalhadores de Ovar. Nos primeiros 15 dias de cerca
sanitária estes trabalhadores tiveram direito a um subsídio equivalente a 100% do salário. No entanto,
neste mês de abril passaram a ter direito apenas a 55%. Uma situação injusta na opinião de Henrique
Araújo, o presidente do grupo de apoio aos comerciantes e empresários de Ovar.
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Impacto do Coronavírus nas empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f241bf5-d614-4d0c-9888167bd301756d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Presidente da República chamou a Belém a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias
Empresas. São as empresas que um inquérito do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de
Estatística identifica como sendo as mais afetadas pela pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa também
informa numa nota publicada esta tarde na página oficial que vai escutar igualmente dirigentes de
algumas das grandes empresas cotadas em bolsa.
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Previsões do FMI
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3654309e-e41d-4fe7-9960a7dea2244694&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Recessão de 8% em Portugal. Previsão do FMI para o país em 2020 traduz os efeitos da crise
provocada pela pandemia da Covid-19. O desemprego deverá atingir uma taxa muito próxima dos
14%.
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CGTP e o 1º de Maio
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3d75925-389d-4ff6-9fae562313adc747&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Este ano, a CGTP não pode fazer uma grande manifestação do 1º de Maio na Alameda, mas anuncia
uma jornada nacional de luta para denunciar e reivindicar diversas matérias. Denuncia atropelos aos
direitos dos trabalhadores, lay-offs simplificados que não garantem retribuição total aos trabalhadores,
despedimentos de milhares de trabalhadores com contratos a termo, salários em atraso, pressões
para rescindir contratos, meter licenças sem vencimento ou gozar férias. A CGTP reafirma necessidade
de firmeza na exigência dos direitos considerando que, neste quadro, o 1º de Maio tem ainda mais
importância.
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Previsões do FMI
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a848e215-5142-4c21-b56926cdce168e0e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Aviso do economista-chefe do Fundo Monetário Internacional: pode estar a chegar a maior recessão
mundial desde a Grande Depressão. A instituição deu a conhecer previsões económicas tendo em linha
de conta a pandemia de Covid-19.
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ID: 85971144

OCS: Antena 1 - Notícias
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Previsões do FMI
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6e58873-cf1d-4e6b-80ac4062acced11d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O FMI prevê que a economia global tenha uma quebra acentuada de 3% este ano. Uma queda muito
pior do que a registada durante a crise financeira de 2008/2009. No relatório divulgado hoje, o FMI diz
que num cenário em que a pandemia desapareça no 2º trimestre deste ano as economias devem
começar a recuperar no próximo ano. Para Portugal, o Fundo Monetário Internacional prevê uma
quebra de 8% na economia este ano e uma taxa de desemprego deve chegar praticamente aos 14%.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-14 15:05
Antena 1 - Notícias , 2020-04-14 16:08
Antena 1 - Notícias , 2020-04-14 18:07
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Cerco sanitário de Ovar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=07908c87-e48d-4ba7-99ff53fd6cb10114&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Em apenas 4 horas foram recolhidas um milhar de assinaturas num abaixo-assinado a pedir uma
discriminação positiva para os trabalhadores de Ovar. Aqui em causa está um corte substancial nos
rendimentos, em particular das prestações sociais na sequência daquele cerco sanitário.
Declarações de Henrique Araújo, presidente do grupo de apoio aos comerciantes e empresários do
município de Ovar.
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Previsões do FMI
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e3f92420-ff24-4376-9dc86a6b3db8dae3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O FMI acaba de fazer previsões globais e também para diversos países. Para Portugal considera uma
possível recessão de 8% devido à crise económica. O FMI prevê também um crescimento da taxa de
desemprego a chegar quase aos 14%, 13,9% no final do ano em recurso, mais do que duplicando a
taxa de 6,5% de 2019.
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"Fórum TSF": Relançamento da atividade económica
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef62b701-9233-496c-a5a8b93997ac10c4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
António Costa reúne-se hoje com académicos e economistas para falar sobre as perspetivas para a
economia portuguesa neste contexto da crise pandémica e para falar também sobre o relançamento
da atividade económica. No Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se já é possível começar a
equilibrar mais os pratos da balança entre a saúde e a economia.
Declarações de Mário Centeno, Ministro das Finanças e de Susana Peralta, economista da School of
Business & Economics.
Comentários de Hugo Neutel, editor de economia da TSF; Rosália Amorim, comentadora de economia
da TSF e diretora do Dinheiro Vivo; professor Joaquim Sarmento, presidente do Conselho Estratégico
Nacional do PSD; Miguel Pinto Luz, vice-presidente Câmara de Cascais; João Vieira Lopes,
Confederação Comércio e Serviços de Portugal.
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Indústria têxtil em Portugal pronta para produzir máscaras
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6d2acb93-36e4-42a1-9041b1679b040399&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A indústria têxtil em Portugal está pronta para começar a produzir as chamadas máscaras sociais. O
presidente da Associação Têxtil de Portugal garantiu em entrevista à Antena 1 que a produção pode
arrancar nos próximos dias e que será possível fazer milhões de máscaras nas próximas semanas.
Com este novo produto alguns dos trabalhadores que estão em casa com cortes nos salários vão
poder voltar a tempo inteiro ao trabalho.
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"Contas do Dia"
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0fa1140-443f-44cb-99005626e0b86b00&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O ministro das Finanças, Mário Centeno, deu ontem uma entrevista à TVI e, de tudo o que foi dito,
Nicolau Santos explica o que devemos reter.
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14-04-2020 08:02

António Costa reúne-se com académicos e economistas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aabbdd91-3fd3-4f9b-9ce57a3d48affd96&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Depois da entrevista no Observador, que acontece às 9h da manhã, o primeiro-ministro vai reunir-se
com académicos e economistas. António Costa vai debater, por videoconferência, com vinte cinco
especialistas, a situação de crise atual e medidas para o relançamento da economia. O objetivo é ouvir
as perspetivas que têm, não tanto sobre o momento da retoma, mas como deve ela ser feita.
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