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Mário Centeno admite a apresentação de um orçamento suplementar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9229cced-8667-42c5-9b8bc2b98517d0dd&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Ministro das Finanças já fez contas, 20 mil milhões de euros é o valor que Mário Centeno prevê
gastar mais por causa da pandemia do novo coronavírus, juntando despesas no Serviço Nacional de
Saúde, subsídio de desemprego e outras prestações sociais, Mário Centeno diz que para já até final do
ano prevê um custo de 20 mil milhões.
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Mário Centeno admite a apresentação de um orçamento suplementar
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9927dee2-63a0-4e86-babfd88e0ce0d888&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Também pelo Parlamento passou esta tarde o ministro das Finanças, Mário Centeno nome estimou
perante a Comissão de Orçamento que a soma total das despesas com combate a Covid-19, entre
layoff, gastos com a Saúde e subsídios de desemprego vai ser superior a 20 mil milhões de euros.
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António Costa sobre o levantamento das restições
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75c034b5-143d-40f8-bfbd96c185c248b9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O prolongamento do Estado de Emergência foi aprovado durante a tarde no Parlamento com António
Costa a sublinhar a importância dos próximos 15 dias para preparar o próximo ano e meio, ou seja o
prazo estimado para que haja uma vacina, mas no imediato também para o regresso a uma vida tal
como a conhecíamos até à pandemia.
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Estado de emergência renovado - Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09bc1477-ec9e-42e9-8611f714add46663&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Tudo vai depender de como o país encarar o aligeirar das restrições impostas por causa da pandemia,
o Presidente da República disse que não deve haver pressa e que o resultado final desta crise depende
do que agora for feito.
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Estado de emergência renovado - Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1365a117-4a2c-47c9-b59c64e0fb2fc1dc&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Direto para o Palácio de Belém.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
Análise de Raúl Vaz, comentador da Antena 1.
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Presidente da República fala ao país - Direto
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e3dddbb-ed40-41a2-8777d140d6576f4a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Presidente da República começa a falar ao país sobre a renovação do estado de emergência.
Direto do Palácio de Belém.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
Análise de Anselmo Crespo, editor de Política da TSF.
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Enfermeiros pedem a criação de uma rede de maternidades para grávidas com Covid-19
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39c9a8f6-4099-419f-b6dc51c747e54bdf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Enfermeiros pedem a criação de uma rede de maternidades destinada exclusivamente a grávidas
portadoras de Covid-19. Esta ideia é defendida pelo uso pela presidente da Associação Sindical
Portuguesa dos Enfermeiros que conhece de perto a realidade do novo coronavírus no bloco de partos
de Santa Maria da Feira, que é um dos hospitais mais envolvidos na luta contra a pandemia.
Declarações de Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros.
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Decreto presidencial de regresso à normalidade
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de5a5b1e-6a31-4943-84e94d5822c8c671&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Aprovado o decreto do Presidente da República vale a pena recordar agora as linhas essenciais deste
decreto presidencial que abre portas a um regresso passo a passo ao normal.
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Renovação do estado de emergência em debate no Parlamento - Deputados
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4364090-6472-486f-a11745904becd329&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Esta tarde no Parlamento, o líder do PSD, Rui Rio, propôs uma descida do IVA para este tipo de
material de proteção com o máscaras e álcool em gel.
Os deputados deram luz verde à proposta de renovação do estado de emergência do Presidente da
República. O decreto foi aprovado com votos contra do PCP, da Iniciativa Liberal e da deputada
Joacine Katar Moreira, a abstenção dos Verdes e do Chega e os votos a favor do PS, do PSD, do BE,
do CDS e do PAN. No caso do PCP, passa da abstenção ao chumbo, em relação à última renovação do
estado de emergência.
Declarações de João Oliveira, PCP; João Cotrim Figueiredo, Iniciativa Liberal; Joacine Katar Moreira,
deputada; Ana Catarina Mendes, PS.
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António Costa quer reabrir as creches já no próximo mês
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e294313-8eb5-4c08-b80387e5afeba4df&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
António Costa quer reabrir as creches já no próximo mês mas também o pequeno comércio de bairro
e pretende que o atendimento presencial na Administração Pública também regresse.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-16 19:00
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Debate no Parlamento - António Costa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dc0ffbc8-a5e7-4d3e-90be1b339e55bdd5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
É hora de olhar para o futuro, o primeiro-ministro quer reabrir as creches já no próximo mês, uma
medida fundamental de apoio às famílias. No Parlamento António Costa sublinhou ainda a ambição de
retomar as aulas presenciais no 11º e 12º ano em maio.
António Costa diz que é fundamental dar confiança aos portugueses, para que possam sair de casa e
com todas as cautelas começar já a pensar em reabrir o comércio, a começar pelas lojas de bairro.
Quanto ao regresso ao trabalho, o primeiro-ministro diz que será possível encontrar alternativas que
garantam segurança.
António Costa explicou que é preciso tornar abundante os meios de proteção, como as máscaras e o
álcool gel.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-16 19:01
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Comemorações do 1º de Maio
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f4d8f30e-9285-45a6-85823e5e53f6d57b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O Presidente da República quer permitir as comemorações do 1º de Maio, ainda que com algumas
restrições. No decreto que alarga o estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que as
limitações ao direito de circulação devem ser aplicadas de modo a permitir que o Dia do Trabalhador
seja assinalado, mas sem concentrações de pessoas, para que a saúde pública fique defendida.
Declarações de Carlos Silva, UGT; Isabel Camarinha, CGTP.
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Antena Aberta: Lay-off simplificado
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ab1d495c-b999-4cae-b5e2b260d1e42767&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
No programa de hoje olhamos para o regime de lay-off simplificado criado pelo Governo.
- Convidado: Eduardo Castro Marques, advogado especialista em Direito do Trabalho.
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Entrevista a Luísa Guimarães
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0c4d4266-7e8b-4f6d-a9a33044ed4bee95&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Fez parte do decreto presidencial que renovou o estado de emergência autorizar o Governo a limitar
despedimentos e na sequência disso o primeiro-ministro reforçou os poderes da Autoridade para as
Condições do Trabalho para fiscalizar o cumprimento pelas empresas da lei laboral e normas de
segurança contra a Covid-19. O Sindicato dos Inspetores do Trabalho opôs-se na altura a esse reforço
de poderes por considerar que a Autoridade não tem inspetores suficientes, a ACT tem à volta de 450
inspetores.
Entrevista a Luísa Guimarães, inspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho.
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ACT fiscaliza empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=164e776c-2e90-4c07-936421c2823c8741&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Os inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho já estão em campo a verificar se as
empresas cumprem ou não a lei laboral e os normas de segurança contra a Covid-19. Com esta ação
inspetiva já a decorrer, a presidente do Sindicato dos Inspetores do Trabalho, Carla Cardoso,
manifesta preocupação com a segurança dos inspetores. A Antena 1 ouviu também o presidente do
Sindicato da Construção. Albano Ribeiro diz que há trabalhadores a serem dispensados apenas por
exigirem condições de segurança para trabalhar. Albano Ribeiro diz que as obras que não são
fiscalizadas deviam ser suspensas.
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Autoeuropa está a pensar retomar produção na última semana de abril
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=998cb52f-a15a-4528-947890d87d32ad39&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa reúne-se esta tarde com a administração da empresa
para perceber as condições que vão ser dadas aos trabalhadores no retomar do processo de produção
de fábrica automóvel. A Autoeuropa deve voltar a produzir já a partir de segunda-feira, mas apenas
de forma parcial com 2 turnos que vão funcionar apenas nos dias de semana.
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ACT fiscaliza empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c34dae9b-66fe-4e07-83ab6389fa6a8323&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Autoridade para as Condições do Trabalho já começou uma ação nacional de fiscalização para ver se
as empresas estão ou não a cumprir a lei laboral e os normas de segurança contra a Covid-19. Tem
havido muitas denúncias de empresas que estarão a faltar com o pagamento de salários, a fazer
despedimentos ilegais e a não cumprir as normas de segurança. A ACT está a fiscalizar, mas o
Sindicato dos Inspetores do Trabalho está preocupado com a segurança dos inspetores, como diz a
presidente deste sindicato Carla Cardoso. A Antena 1 ouviu também o presidente do Sindicato da
Construção. Albano Ribeiro diz que há trabalhadores a serem dispensados apenas por exigirem
condições de segurança para trabalhar. Albano Ribeiro diz que as obras que não são fiscalizadas
deviam ser suspensas.
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Autoeuropa está a pensar retomar produção na última semana de abril
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13245588-400f-4a0b-ba1c8fea4f718d37&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Autoeuropa está a pensar retomar a produção já na última semana deste mês de abril. Um dos
sindicatos que representa os trabalhadores da Autoeuropa, a Fiequimetal, já esteve reunida com a
administração da fábrica de Palmela. O coordenador da Fiequimetal, Rogério Silva, explicou à Antena
1 como vai acontecer o regresso ao trabalho na Autoeuropa.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-16 10:09
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Começaram preparativos para reabertura da Autoeuropa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f833563b-ee80-4267-80ce3efaed8eff76&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Já começaram os preparativos para a reabertura da Autoeuropa, a fábrica de Palmela da Volkswagen.
A empresa anunciou que volta a ligar a linha de montagem na última semana de abril. A decisão leva
por arrasto todas as outras 18 empresas fornecedoras, que estão instaladas no parque industrial da
fábrica da Volkswagen.
Declarações de Daniel Bernardino, Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores das
Empresas do Parque Industrial da Autoeuropa; Fausto Dionísio, da Comissão de Trabalhadores.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-16 09:30
TSF - Notícias , 2020-04-16 10:11
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Começaram preparativos para reabertura da Autoeuropa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9d07ab33-1042-4c15-baeb53d35604016d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Já começaram os preparativos para a reabertura da Autoeuropa, a fábrica de Palmela da Volkswagen.
A empresa anunciou que volta a ligar a linha de montagem na última semana de abril.
Declarações de Fausto Dionísio, da Comissão de Trabalhadores.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-16 08:31
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ACT fiscaliza empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcd32b05-9bc0-4716-9fde59d637f98410&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Autoridade para as Condições do Trabalho começou ontem uma ação nacional de fiscalização para
ver se as empresas estão ou não a cumprir a lei laboral e as normas de proteção contra a Covid-19.
Tem havido muitas denúncias de empresas que estão a faltar com o pagamento de salários,a fazer
despedimentos ilegais e a não cumprir as normas de segurança. A ACT está a fiscalizar, mas o
Sindicato dos Inspetores do Trabalho está preocupado com a segurança dos inspetores, é o que diz
presidente deste sindicato Carla Cardoso.
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Perspetiva de reabertura da Autoeuropa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdbebc0e-c255-460e-a343405699c49a87&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Em Palmela, na fábrica da Autoeuropa, há também uma perspetiva de reabertura da fábrica ainda
durante este mês de Abril. É uma informação que já está a ser passada aos trabalhadores, como
confirma Fausto Dionísio da Comissão de Trabalhadores.
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ACT fiscaliza empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea29c45c-9997-406e-bfc4cfe1a26ac468&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Autoridade para as Condições do Trabalho começou ontem uma ação nacional de fiscalização para
verificar se as empresas estão a não cumprir a lei laboral e as normas de proteção contra a Covid-19.
Tem havido muitas denúncias de empresas que estão a faltar que o pagamento de salários, a fazer
despedimentos ilegais e a não cumprir as normas de segurança contra pandemia. A ACT está a
fiscalizar mas o Sindicato dos Inspetores do Trabalho está preocupado com a segurança dos
inspetores.
Comentários de Carla Cardoso, presidente do sindicato.
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Guia prático com todos os passos a dar para pedir o subsídio de desemprego
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7b02949-2eb2-4aa2-8932f22a08f4883f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Para quem fica desempregado por estes dias, a TSF preparou um guia prático com todos os passos a
dar para pedir o subsídio de desemprego.
Declarações de Isabel Henriques, delegada regional do IEFP de Lisboa e Vale do Tejo.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-16 08:03
TSF - Notícias , 2020-04-16 08:30
TSF - Notícias , 2020-04-16 09:05
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Corrida desenfreada aos centros de emprego
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4397b685-d8c6-4a4c-93412e28f4280c68&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Há uma corrida desenfreada aos centros de emprego para inscrição de novos desempregados cujos
contratos chegam ao fim ou são interrompidos. Os dados preliminares do Instituto de Emprego e
Formação Profissional, confirmam também um aumento drástico do número de pedidos de subsídios
de desemprego.
Declarações de Isabel Henriques, delegada regional do IEFP de Lisboa e Vale do Tejo.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-16 08:01
TSF - Notícias , 2020-04-16 08:30
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Entrevista a Pedro Siza Vieira
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d26f5c31-21b1-4833-b45144837d26dd82&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O ministro da Economia tem uma convicção que garantiu ontem à noite, a de que o dinheiro que está
disponível nas linhas de emergência e que está disponível nos bancos, vai mesmo chegar às empresas
a tempo do pagamento dos salários a partir da próxima semana. Uma convicção contrariada nos
últimos dias por António Saraiva, presidente da CIP.
Declarações do ministro Pedro Siza Vieira.
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