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Duração: 00:02:29

Antena 1
ID: 86004788

OCS: Antena 1 - Notícias

15-04-2020 23:06

Especialistas em saúde pública admitem regresso faseado à normalidade
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e9881239-2729-4fa6-8cd559ab43c9dba3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Com o Parlamento a preparar-se a autorizar o 3º período do estado de emergência, os especialistas
em saúde pública já admitem o regresso faseado à normalidade, mas nunca antes de 15 de maio. Na
reunião no Infarmed houve muitas variáveis em cima da mesa, mas nenhum cenário apontou para
uma abertura antes do 15 de maio.
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Duração: 00:04:18

Antena 1
ID: 86004512

OCS: Antena 1 - Notícias

15-04-2020 23:01

António Costa recebe os parceiros sociais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91438899-7815-442a-9aeda36107b37396&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O ministro da Economia garante que a preocupação do Governo, é que o dinheiro chegue às empresas
até final deste mês de abril. Em resposta às preocupações que as confederações patronais levaram a
reunião com o primeiro-ministro, Siza Vieira diz que o executivo vai fazer tudo para que o dinheiro
chegue à tesouraria das empresas até final do mês.
Declarações Pedro Siza Vieira, ministro da Economia; António Saraiva, CIP; Isabel Camarinha, CGTP;
Carlos Silva, UGT.
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15-04-2020 21:06

Primeiro-ministro recebeu centrais sindicais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fce6fed0-1069-4a81-a67bbfc9f997c0be&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O primeiro-ministro recebeu também as centrais sindicais, CGTP-IN e UGT disseram à Antena 1 que
receberam sem surpresa o balanço ao regime de lay-off. Há um milhão de trabalhadores nos quadros
das empresas que já aderiram a este mecanismo.
Declarações de Isabel Camarinha, CGTP.
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15-04-2020 21:04

António Costa recebe os parceiros sociais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16f6af08-0e60-4606-a4de97dd0b7855c1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
À saída de um encontro com o primeiro-ministro, António Saraiva disse que fazer chegar liquidez às
empresas é o único caminho para salvar empregos. João Vieira Lopes, Confederação do Comércio, diz
que o pagamento de salários deste mês depende da disponibilidade dos apoios prometidos. Francisco
Calheiros, Confederação do Turismo, está preocupado com o cenário que o setor vai enfrentar.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-15 22:03
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15-04-2020 20:01

Reuniões em Belém
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2120e50d-2b26-4077-b88245ff097294b1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As anunciadas ajudas às empresas ainda não chegaram. Denúncia do presidente da CIP. António
Saraiva diz que as empresas não necessitam de mais endividamento e sim de ajuda à liquidez.
Declarações de António Saraiva, CIP; Isabel Camarinha, CGTP.
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Oposição deixa vários apelos ao Governo
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=535cbcae-4127-4727-a681cb547a722c71&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Depois de o Presidente da República ter dito que já se começa a ver a luz ao fundo do túnel e que
Maio é o mês de transição, a oposição deixou vários apelos ao Governo.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-15 20:06
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António Costa recebe os parceiros sociais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2fdb08d-3da3-4fe7-ad889359a1f1cb35&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Já chega de anúncios, o pres. da Confederação Empresarial de Portugal diz que é urgente fazer chegar
liquidez às empresas, não basta linhas de crédito. À saída de um encontro com o primeiro-ministro,
António Saraiva avisou que este é o único caminho para salvar postos de trabalho.
Declarações de António Saraiva, pres. da Confederação Empresarial de Portugal; João Vieira Lopes,
pres. da Confederação do Comércio; Francisco Calheiros, pres. da Confederação do Turismo.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-15 20:04
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António Costa recebe os parceiros sociais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d1318c32-9170-4156-be6aa36d78408fa0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O primeiro-ministro recebe, em São Bento, os parceiros sociais a Confederação do Comércio receia
que não haja dinheiro para pagar salários no fim do mês de Abril.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-15 20:02
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Reunião do PM com as confederações patronais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=42f25574-f1e1-45da-8e8d4b4a5f0b1618&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A esta hora já terminou a reunião do primeiro-ministro com as confederações patronais.
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15-04-2020 17:03

Covid-19 - Reunião no Infarmed
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd817975-735c-40de-b2a84f960bb395f6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Já se começa a ver a luz ao fundo do túnel mas para isso é preciso não abrandar na contenção
durante o mês de abril. Depois de uma reunião no Infarmed que juntou especialistas, órgãos de
soberania, parceiros sociais e forças políticas, o Presidente da República saiu com a esperança de que
Maio seja um mês de transição.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-15 18:04
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Estado de emergência
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6696cbf9-3a4e-411c-8dfedbf7116769a3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O primeiro-ministro atenção para a necessidade de garantir a confiança dos portugueses à medida que
forem sendo reabertos setores económico. Declarações de António Costa após mais uma reunião no
Infarmed em estiveram reunidos especialistas e representantes partidários e da concertação social.
Declarações de Ricardo Baptista Leite, PSD.

Página 11

A12

Duração: 00:04:37

Antena 1
ID: 85995569

OCS: Antena 1 - Notícias

15-04-2020 17:01

Empresas que aderiram ao regime de lay-off
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9da98541-dadf-4a7e-8d89eb359f1226d1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Nem todos ficaram com contrato suspenso mas até ao dia de ontem, o total de empresas que
aderiram ao regime de lay-off tinha nos quadros cerca de 1 milhão de trabalhadores. O balanço foi
apresentado esta tarde pelo primeiro-ministro, António Costa.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Isabel Camarinha, CGTP; Carlos Silva, UGT.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-15 18:01
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David Justino aconselhou realismo e avisou que recessão vai ser prolongada
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4feb25e8-fa60-45ff-98b2a8e65d2b1a35&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Num momento em que já se fala sobre um eventual regresso, no programa "almoços grátis" na TSF,
David Justino, vice-presidente do PSD, aconselhou realismo e avisou que a recessão vai ser
prolongada e o regresso nunca será como antes.
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Empresas em lay-off
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3671ee2b-ba1b-451b-8f2421bac12452d7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Para a CGTP, estes dados mostram que se confirmam os piores receios da central sindical. A
secretária-geral Isabel Camarinha insiste na proposta para que os trabalhadores recebam ordenado
por inteiro.
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António Costa esclarece números do lay-off
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=627aaf34-e36b-43bd-951da03e3a5e61ed&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O primeiro-ministro falou aos jornalistas e aproveitou para esclarecer dúvidas sobre o lay-off, depois
da ministra do trabalho ter dito aos deputados que havia 930 mil trabalhadores abrangidos por
mecanismo de lay-off, o primeiro-ministro explica agora que esse valor diz respeito ao número de
trabalhadores das empresas que pediram o lay-off.
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António Costa esclarece números do lay-off
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a7a0712-00d4-4419-ad3ebb9f388f7ac8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
António Costa falou há pouco aos jornalistas para esclarecer que nem todos os trabalhadores referidos
pela ministra do trabalho esta manhã estão de facto em lay-off. No Parlamento, Ana Mendes Godinho
deu números muito concretos, disse que 930 mil trabalhadores estão em lay-off, foram assim
colocados pelas empresas onde trabalham nas últimas semanas por causa da situação da pandemia.
Há pouco, António Costa apresentou uma diferente de versão. O primeiro-ministro explicou que se
trata do número de funcionários abrangidos pelas empresas que recorreram a este instrumento, isso
não quer dizer que estejam todos temporariamente dispensados.
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Empresas em lay-off- Ministra do Trabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19ac464b-b5e8-4609-9789f7ca1b2c3d23&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Na Assembleia da República, a ministra do trabalho falou em 931 mil trabalhadores ao abrigo do layoff
simplificado e explicou que este mecanismo tem sido uma almofada devido ao aumento do
desemprego.
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Turismo no Algarve: empresas não aguentam 2 meses de lay-off
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a63c4d6-c1ce-44d3-a361693a7bad57d2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
No Algarve, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos avisa que as empresas do setor não
aguentam mais do que 2 meses de lay-off. O presidente da AHETA, Elidérico Viegas, alerta que pagar
30% dos salários é um peso demasiado grande se a situação se prolongar.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-15 15:08
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Apoio a trabalhadores independentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=81daa434-49cb-458e-a3dae1b6f62b2e41&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Há 145 mil trabalhadores independentes que acederam ao apoio extraordinário da Segurança Social.
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Há mais de 930 mil trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=847766b4-4b3d-4c15-ad068fbe57b51f8a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Já há mais de 930 mil trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado. O número foi avançado pela
ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, que foi ouvida no Parlamento.
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15-04-2020 12:59

Desemprego em Portugal - Ana Mendes Godinho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac49a3ae-3d18-4c52-9c1a873fac56a7aa&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O número de trabalhadores abrangidos pela medida de layoff simplificado em Portugal abrange
atualmente já quase um quinto dos trabalhadores; é um número avançado pelo ministro do Trabalho.
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Segurança Social vai pagar a 100% aos trabalhadores do município de Ovar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85bfdca1-fe1f-405e-a806c29e606efcf7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Em Ovar, a Segurança Social vai pagar a 100% aos trabalhadores do município. A garantia é do
presidente da câmara, que diz já ter tratado do assunto com a ministra do Trabalho
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As insolvências em Portugal aumentaram 4% até março
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ecab3c5-acb6-4375-9e399f7c3acd8694&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As insolvências em Portugal aumentaram 4% até março. São dados da seguradora Cosec.
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Há mais de 930 mil trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4aa9382b-c595-415a-8699028b9ea18176&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Já há mais de 930 mil trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado. O número foi avançado pela
ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, que está a ser ouvida no Parlamento. Ana
Mendes Godinho responde sobre aquilo que o governo está a fazer face à pandemia da covid-19.
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-04-15 13:01
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15-04-2020 12:01

Aproxima-se de 1 milhão o número de desempregados ou em lay-off
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33bf36eb-0fec-4348-928692d0962362d3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Aproxima-se de 1 milhão o número de trabalhadores desempregados ou em lay-off por causa da
pandemia de covid-19. Nas últimas semanas 32 mil pessoas perderam o emprego e 930 mil foram
colocadas em lay-off em Portugal. Os dados foram avançados pela ministra do trabalho durante uma
audição parlamentar, esta manhã. Ana Mendes Godinho reforça, no entanto, a ideia de que o Lay-off
tem servido para amortecer a perda de emprego.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-15 14:05
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"Lay off" simplificado abrange quase 1/5 dos trabalhadores
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09db9014-a18c-49eb-96b2517e3997a103&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O número de trabalhadores abrangidos pela medida de "lay-off" simplificado, lançada pelo governo
para responder à pandemia de covid-19, abrange atualmente quase 1/5 dos trabalhadores em
Portugal.
Declarações da ministra do Trabalho, Ana Mendes.
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Impacto da Covid-19 na economia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=088cca6c-2b1b-408d-ab5e15853fa6d33f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Hoje, vamos falar sobre o panorama económico e as previsões que temos em cima da mesa para a
economia portuguesa ao longo deste ano de 2020. Temos as previsões e o relatório publicado pelo FMI
que revê em baixa as projeções de crescimento para todos os países e antecipa economia a nível
global aquela que pode ser a maior contração na economia nos últimos noventa anos. É nosso
convidado o professor de economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, João
Loureiro.
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Desemprego em Portugal: corrida aos centros de emprego
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d3431d7-e581-437e-a802d7d4ae47163b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A TSF tem dito ao longo da manhã que as portas dos centros de emprego estão fechadas e que o
atendimento dos desempregados é feito à distância, virtualmente ou por telefone, na verdade as
portas em vigor estão abertas, mas os centros de emprego estão por estes dias a fazer atendimento
apenas com marcação, privilegiando um contacto prévio com telefone. A TSF confirmou ainda que os
números de afluência têm batido todos os recordes por causa do fim dos contratos a prazo e também
da interrupção dos períodos experimentais em alguns contratos sem termo.
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Trabalhadores a recibos verdes em tempos de pandemia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c021aba6-e838-4caf-a3a33755cec6fc00&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A pandemia do novo coronavírus foi uma autêntica mudança de 180 graus para muitos. Há quem
tenha ficado sem qualquer tipo de rendimento. É o caso de muitos trabalhadores a recibos verdes.
Precisamente hoje termina o prazo para que estes trabalhadores possam pedir apoio à Segurança
Social.
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Desemprego em Portugal: corrida aos centros de emprego
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=525cd770-c8a6-4437-9cbd1f197a4ec08e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público de Emprego e Formação
Profissional admite que nunca viu, em 3 décadas de trabalho, semanas como as últimas, com uma
corrida aos centros de emprego, mesmo com as portas fechadas. O atendimento é feito de forma
virtual ou por telefone, mas nunca houve tantos pedidos de subsídio de desemprego, nomeadamente
por trabalhadores que na viram terminar os contratos a prazo durante esta crise ou então daqueles
que estavam a cumprir o período experimental dos contratos sem termo, mas que viram os contratos
serem interrompidos.
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Ministério da Educação nega a intenção de despedir trabalhadores não docentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cfb86e27-bf94-4b6f-b9c82d58a377bdcf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Federação sindical dos trabalhadores em funções públicas ficou muito satisfeita com o anúncio do
Ministério da Educação de que não vai despedir trabalhadores não docentes, mas Artur Sequeira, o
presidente daquela federação sindical, diz que há ainda questões por responder.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-15 10:03
Antena 1 - Notícias , 2020-04-15 11:00
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Análise de Nicolau Santos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a6060a7-b046-40d5-810f4fc326202f97&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Análise de Nicolau Santos ao encontro que António Costa teve com economistas e também as
previsões do FMI quanto à economia mundial e nacional para 2020.
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Centros de emprego com cada vez mais trabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fac1d282-d9af-4126-be91ae232c4ae309&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Não há portas abertas nos centros de emprego, mas mesmo assim o corrupio é grande e nunca foi
tão grande. É o que dizem os trabalhadores representados por um sindicato deste setor.
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ACT fiscaliza empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=091d179e-8596-470f-9775b5013c4af610&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As empresas começam hoje a ser fiscalizadas, depois de denuncias de despedimentos abusivos, e de
milhares já terem recorrido ao "lay-off".
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Ministério da Educação nega a intenção de despedir trabalhadores não docentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24926b83-a336-4c00-a3a319def97d8c31&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Ministério da Educação nega a intenção de despedir trabalhadores não docentes no final deste ano
letivo.
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Receio de despedimentos dos auxiliares não docentes das escolas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7bfef446-af74-4bb2-9f91717aa6f1d08a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Sindicato dos Trabalhadores de funções sociais receia um possível despedimento dos auxiliares não
docentes das escolas. Artur Sequeira, na última noite disse na TSF que esse risco está previsto por
uma Portaria do governo.
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Ministério da Educação desmente despedimentos de trabalhadores não docentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16578e55-d270-443e-9d00d3fae801bf81&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Ministério da Educação diz que não está a planear dispensar qualquer trabalhador não docente no
final do ano letivo. A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública acusou o Governo de se
estar a preparar para despedir pelo menos 2500 trabalhadores não docentes das escolas da rede
pública, mas o Ministério desmentiu acrescentando que, pelo contrário, vai prosseguir as medidas de
valorização e de estabilidade laboral destes profissionais.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-15 08:04
Antena 1 - Notícias , 2020-04-15 08:32
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Empresas de construção pedem à tutela que antecipe os concursos públicos
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68035996-5dd9-450d-be12bbcbb5252832&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
As empresas de construção estão a pedir à tutela que antecipe os concursos públicos para que o setor
não sofra grandes quebras depois de levantado o estado de emergência. Ricardo Pedrosa Gomes,
Presidente da Associação das empresas de construção e obras públicas garante que só assim vai ser
possível evitar uma onda de despedimentos no setor. Albano Ribeiro, Presidente do Sindicato da
Construção Civil, não acredita que a proteção individual esteja a ser utilizada em grande parte das
obras e por isso pede que os trabalhadores sejam testados para a covid-19 todas as semanas.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-15 08:03
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Aumentam os novos pedidos de subsídio de desemprego
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a777800f-c642-45d4-8674cb4f111af560&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Quem trabalha nos centros de emprego nunca viu tanta atividade. O presidente do Sindicato Nacional
dos Trabalhadores do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional diz que em mais de 3
décadas de serviço nunca viu semanas como as últimas, com tantos novos pedidos de subsídio de
desemprego. Numa altura em que não há filas físicas à porta dos centros de emprego, porque a porta
está fechada, mas a procura virtual ou por telefone disparou. Marçal Mendes detalha que os mais
afetados são os que tinham contratos a prazo e muitos contratos interrompidos durante os primeiros
tempos de período experimental. Recorde-se que ontem o FMI avançou com uma revisão das
previsões económicas para os próximos tempos, indicando para este ano uma previsão de quase 14%
de desemprego.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-15 08:01
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