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A1

Duração: 00:01:36

Renascença
ID: 86234181

OCS: Renascença - Notícias

28-04-2020 21:00

Retoma dos campeonatos profissionais de futebol
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2b070d05-3f7f-41b4-905ae296d1c24d7b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O regresso do futebol está dependente da avaliação do risco. São palavras do presidente da Federação
no final da reunião com o primeiro-ministro, que juntou ainda os presidentes da Liga, do Futebol Clube
Porto, Benfica e Sporting.
Declarações de Fernando Gomes.
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28-04-2020 20:05

CTT anunciam que vão manter medidas especiais
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98264c9d-541b-45f2-b8ef703a44650b96&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Os CTT anunciam que vão manter medidas especiais e vão antecipar em três dias, o pagamento das
pensões relativas ao próximo mês de Maio.
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British Airways quer despedir 12 mil trabalhadores
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4c2c595-c825-47f2-8fa4441a9ee0f12d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Devido aos efeitos da pandemia, a British Airways prevê suprimir até 12 mil postos de trabalho.
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28-04-2020 21:03

Pagamentos da Casa da Música
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3b75316-a7b0-422b-8e6a2bdb5985d11a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Os trabalhadores da Casa da Música estão a receber as remunerações na íntegra, os prestadores de
serviços estão a ser remunerados em função da colaboração.
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28-04-2020 20:08

ACT suspendeu 22 processos ilícitos de despedimento
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24e7a3ae-28d3-482f-b54588cff212a630&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Autoridade para as Condições do Trabalho suspendeu até ao momento 22 processos ilícitos de
despedimento. Balanço esta tarde pelo secretário de Estado adjunto do Trabalho e Formação
Profissional. Miguel Cabrita revelou ainda que foram fiscalizadas 1374 empresas abrangidas pelos
apoios relacionados com a Covid-19. O secretário de Estado revelou ainda que as ações realizadas
abrangeram que 58 mil trabalhadores.
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Autoridade para as Condições do Trabalho suspendeu 22 processos ilícitos de despedimento
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=efef61f8-419c-4aec-854e917fff3967c2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Autoridade para as Condições do Trabalho suspendeu 22 processos ilícitos de despedimento. Uma
ação onde foram fiscalizadas mais de 1300 empresas abrangidas pelos apoios relacionados com a
Covid-19.
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-04-28 21:03
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2º período do Estado de Emergência
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f052325-6d2e-4b64-b87a47b783bf467b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Os portugueses começaram a sair mais de casa durante o 2º período do Estado de Emergência. Mais
pessoas a circularem e carros em especial aos fins de semana, mas também durante a noite. São
algumas das conclusões do relatório do Governo sobre a aplicação do Estado de Emergência.
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Relatório do Governo sobre como decorreu a aplicação do segundo período estado de
emergência
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1cc59917-ebca-4411-aac1aa695502bd30&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Já está entregue na Assembleia da República, o relatório do Governo sobre como decorreu a aplicação
do segundo período estado de emergência, que aconteceu entre dia 3 e dia 17 deste mês.
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"Estado da Emergência" - reunião no Infarmed
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6dfc6260-339f-48e7-be9d91c319cd2668&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Na reunião que juntou partidos, Governo e Presidente da República, os especialistas deixaram uma
espécie de cábula para saber se estamos a ir no bom caminho. Um dos números a reter é o de quatro
mil internamentos que é o máximo que pode ser suportado atualmente pelo Serviço Nacional de
Saúde, acima disso, ao que tudo indica, haverá uma rutura.
Declarações de Nuno Vinha, editor de Economia do "Observador".
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Pagamento de Lay-off simplificado vai chegar a quase 40 mil empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=041674e0-dde5-4300-bc00ff557acce494&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O mais tardar até 5 de maio, 600 mil pessoas, 70 mil empresas vão receber 216 milhões de euros, no
âmbito das medidas extraordinárias de apoio às famílias e aos trabalhadores. O balanço foi feito pela
ministra do Trabalho e Segurança Social. Ana Mendes Godinho detalhou que o pagamento de Lay-off
simplificado vai chegar a quase 40 mil empresas.
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Fim do estado de emergência - reações políticas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=84cc02c8-b3ee-49e9-8c3c37062b81fa25&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O PSD defende um equilíbrio entre uma abertura controlada da economia e as garantias de saúde
pública. O deputado Ricardo Batista Leite alerta que será necessário manter as medidas de proteção
individual. Já líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, alerta para a possibilidade de aplicar
medidas sem ser necessário recorrer ao Estado de calamidade. O PCP avisa que no futuro é necessário
reforçar o apoio social a quem perdeu o emprego. O líder do CDS também pede cautela no
levantamento das restrições e pede ao executivo que mantenha medidas de apoio à economia. Por seu
turno, o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, contesta a possibilidade do Estado de
calamidade.
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62341 pedidos de lay-off simplificado deram entrada até à 1ª semana de abril
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd2a124e-ff75-45c1-b4c91af3750ae7af&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
62341 pedidos de lay-off simplificado deram entrada até à 1ª semana de abril. Um balanço feito pela
ministra do Trabalho. Até ao final do mês de abril quase 38500 empresas estarão já a receber apoios
correspondente, que chegam a mais de 358 mil trabalhadores. Há cerca de 24 mil pedidos que foram
rejeitados ou indeferidos.
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Fim do estado de emergência - reações políticas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90c021b3-e2af-4e28-94bbb9efdd9085e4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Jorge Pires do PCP diz que é necessário reforçar no futuro o apoio social a quem perdeu o empregos.
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Estado de emergência - declarações de Marcelo Rebelo de Sousa
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a2e6b65-298b-493a-aafcd63bd60e7d5f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Vamos passar a uma nova fase em Portugal, com o fim do estado de emergência à meia-noite de 2 de
Maio, com o Presidente da República a avisar que será uma abertura por pequenos passos.
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Pequeno comércio espera as orientações do governo
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=657ab4c0-5408-4cf0-a5550ea2c7806116&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O pequeno comércio espera com ansiedade as orientações do governo, querem regressar ao trabalho
o quanto antes. A reportagem da Antena 1 foi espreitar um restaurante, um cabeleireiro e um café e
perceber como se preparam para voltarem a receber clientes.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-28 14:06
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Bosch vai entrar em lay-off total
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=116080b8-e6ab-4c23-93bf9b88579d6976&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Os 3500 trabalhadores da Bosch, em Braga, vão entrar em Lay-off a partir de 30 de Abril. O lay-off
total vai decorrer durante 11 dias devido à forte redução das encomendas.
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Relação entre empregadores e funcionário vai mudar de forma drástica
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=473e02f7-e61c-4e77-b348b0500631d2a4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Portugal deverá levantar algumas restrições já no início de maio. A relação entre empregadores e
funcionário vai mudar de forma drástica a partir de agora. Ana Paula Marques, socióloga e
investigadora da Universidade do Minho, diz que o alívio das restrições de confinamento vai obrigar a
uma mudança de paradigma no mercado laboral e que as empresas serão obrigadas a fazer mudanças
estruturais que levarão tempo.

Página 17

A18

Duração: 00:00:27

Antena 1
ID: 86218658

OCS: Antena 1 - Notícias

28-04-2020 12:03

Não haverá despedimentos nem lay-off na Altice
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8fcb4a8f-69b5-424d-b8c989985914ed07&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, assegura que não haverá despedimentos
nem lay-off na empresa.
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Antena Aberta: o aumento da pobreza em contexto de pandemia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=42f07b8e-e284-41f3-ad61e360cd1d5afd&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Antena Aberta: o aumento da pobreza em contexto de pandemia e o que deve ser feito para ajudar
quem mais precisa? O Banco Alimentar Contra a Fome está a bater recordes de pedidos de ajuda. As
autarquias a e administração central também têm vindo a fortalecer a capacidade de resposta, porque
há novos pobres a surgir em Portugal por causa dos efeitos do confinamento e quarentena que a
pandemia está a obrigar. Neste momento há cerca de 1 milhão de portugueses em situação de lay-off.
De acordo com a DECO, 60% dos trabalhadores de Portugal perderam rendimentos devido à
pandemia.
Convidada: Isabel Jonet, Presidente do Banco Alimentar Contra a Fome.
Participações de José Carlos Alexandrino, Presidente da CM de Oliveira do Hospital.
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Alerta da Organização Internacional do Trabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c2500fc-fe5b-4b90-bc809f57cb932bf7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Alerta da Organização Internacional do Trabalho, sem as garantias adequadas após o fim do
confinamento, pode haver uma 2ª vaga de Covid-19. No Dia Mundial de Segurança e Saúde no
Trabalho, a OIT pede aos governos medidas de controlo e segurança no regresso à atividade laboral,
com regras básicas que a organização considera obrigatórias.
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Clientes de telecomunicações estão a falhar o pagamento da fatura
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5672e2bd-5481-4ffb-9a6bc9922a44e868&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A pandemia está a levar vários clientes de telecomunicações a falhar o pagamento da fatura. É o que
admite o presidente executivo da Altice Portugal em entrevista à Antena 1. Alexandre Fonseca lembra,
no entanto, que a empresa comprometeu-se a não cortar o serviço durante este período de
dificuldades económicas para as famílias. Nesta entrevista, Alexandre Fonseca assegura que não
haverá despedimentos nem lay-off na empresa.
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Entrevista a Alexandra Fonseca, Presidente da Altice Portugal
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a0e4fb83-3cac-4196-b1dc8b057099f909&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
O setor das telecomunicações está a dar provas de uma importância crescente principalmente nestes
dias de distanciamento social. Muitas famílias acabam por comunicar exclusivamente através de
telemóveis ou telefones e o gesto de ligar a televisão tornou-se ainda mais frequente neste contexto
de isolamento em casa.
Entrevista a Alexandra Fonseca, Presidente executivo da Altice Portugal.
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Segurança dos trabalhadores dos supermercados
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0b3bbe6-76b4-42ea-a432d401b2181fe2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Preocupado com segurança dos trabalhadores dos supermercados, o sindicato do Comércio e Serviços
escreveu uma carta à diretora-geral da Saúde e às ministros da Saúde e do Trabalho. Pede medidas
urgentes e homogéneas de proteção dos trabalhadores. Declarações de Filipa Costa, coordenadora do
sindicato.
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Reunião de especialistas no Infarmed
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d9fce88b-0ffc-4e64-a479e14067151cf7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Marcada para esta hora nova reunião entre peritos da área da saúde, responsáveis políticos e
parceiros sociais. Encontro na sede do Infarmed, onde vai ser analisado o ponto de situação da Covid
em Portugal, tendo em conta que o Governo se prepara para aliviar as medidas de restrição, no
âmbito do estado de emergência que termina no próximo sábado 2 de Maio.
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Aumento da mortalidade em Portugal
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03e2163e-960e-41a3-a4c68b7849636316&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Associação dos Médicos de Saúde Pública insiste na ideia de que as pessoas com doenças crónicas
devem continuar a usar o Serviço Nacional de Saúde sem receio de serem contagiadas com o novo
coronavírus. Um estudo agora revelado, mostra que há mais pessoas a morrer em Portugal desde o
início do mês de Março, doentes sem Covid estão a morrer 4 a 6 vezes mais do que as pessoas
infetadas.
Declarações de Ricardo Mexia, presidente Associação dos Médicos de Saúde Pública; António Vaz
Carneiro, Fac. Medicina da Universidade de Lisboa.
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Reunião de especialistas no Infarmed
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f067003-6f4e-4bd8-8abcdbb15f2afcb8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Esta manhã há ova reunião entre especialistas, decisores políticos e parceiros sociais, um novo
encontro na sede do Infarmed marcado para as 10 horas, onde vai ser analisada a situação da
pandemia. Isto numa altura em que o Governo se prepara para aliviar as medidas de restrição devido
ao estado de emergência que termina a 2 de Maio.
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A Bosch de Braga vai entrar em Lay-off total
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0b0932e8-b6b9-476e-80fe4fcd73d3cfae&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Os trabalhadores da Bosch de Braga, que já tinham sido mandados para casa com redução do horário
e do salário, uma redução de 18% com um Lay off parcial, foram ontem confrontados com a notícia de
que vão entrar em layoff total. Declarações do dirigente sindical Sérgio Almeida, que não esconde a
surpresa com a notícia que os trabalhadores receberam ontem ao fim do dia.
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Contas do Dia
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02527e75-ab81-4893-80512c649e1cfa70&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Contas do Dia com Nicolau Santos, que comenta o olhar pessimista de Campos e Cunha, antigo
ministro das Finanças, para as consequências da pandemia na economia.

Página 28

A29

Duração: 00:01:18

TSF
ID: 86214217

OCS: TSF - Notícias

28-04-2020 08:31

Autoridade para as Condições do Trabalho fiscaliza empresas
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6650ebc-9a33-4a56-870a17b3e664b179&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Autoridade para as Condições do Trabalho está no terreno a fiscalizar empresas. A ministra do
Trabalho, numa entrevista esta manhã à TSF, revela que a 200 inspetores da ACT estão no terreno,
uma operação que já abrangeu quase 1400 empresas com perto de 60 mil trabalhadores. Desde o
início da crise mais de 95 mil empresas em Portugal recorreram ao Lay off.
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A Bosch de Braga vai entrar em Lay-off total
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4fe8706-343a-48d5-b9258ebc2a3c3fa1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A ministra do trabalho em entrevista à TSF confirmou que mais de 95 mil empresas portuguesas
recorreram ao layoff desde o início e da crise. Agora temos mais uma situação concreta, o layoff na
Bosch de Braga começou por ser layoff parcial agora, os trabalhadores veem-se confrontados com um
layoff a total. Declarações do dirigente sindical Sérgio Almeida, que não esconde a surpresa com a
notícia que os trabalhadores receberam ontem ao fim do dia.
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Reunião de especialistas no Infarmed
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3dc003e6-5e97-49ff-af169321981fe1a4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Esta manhã epidemiologistas e outros especialistas da Direção-Geral da Saúde vão fazer um novo
ponto da situação da Covid-19. A reunião que decorre ano Infarmed junta o Presidente da República,
primeiro-ministro, partidos e parceiros sociais, das conclusões vão depender as próximas medidas a
anunciar pelo Governo, para a reabertura de alguns setores da economia. António Costa tem hoje
também uma conversa com os presidentes do Benfica, FC Porto e Sporting e também que o o principal
responsável da Federação de Futebol, para discutirem se podem ou não ser retomados os
campeonatos profissionais.
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Apoio extraordinário aos trabalhadores independentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2614ec66-0127-4008-9887dc96e563a487&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Começa hoje a ser pago o apoio extraordinário aos trabalhadores independentes que registaram
quebra total da atividade devido à pandemia de covid-19. Os primeiros pagamentos abrange os
trabalhadores que ficaram sem qualquer rendimento durante o mês de março.
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-04-28 09:03
Renascença - Notícias , 2020-04-28 09:35
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Dia Mundial da segurança e saúde no trabalho
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=413c3fe3-f8f9-4be0-90d7a4ab0173c820&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Organização Internacional do Trabalho alerta que sem as garantias adequadas após o fim do
confinamento pode haver uma segunda vaga de covid-19. Em Dia Mundial da segurança e saúde no
trabalho, a OIT pede por isso que os governos tomem medidas de controlo e segurança no regresso à
atividade laboral.
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Layoff: Segurança Social vai tirar dúvidas por videoconferência
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0991f171-c31a-4433-b20b154a2f98b353&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Com uma média diária de 3400 empresas a recorrerem ao layoff, a Segurança Social vai tirar dúvidas
por videoconferência. Esta é uma das novidades avançadas à TSF pela ministra do Trabalho, Ana
Mendes Godinho.
Repetições: TSF - Notícias , 2020-04-28 09:08

Página 34

A35

Duração: 00:01:43

Antena 1
ID: 86212528

OCS: Antena 1 - Notícias

28-04-2020 07:07

A Bosch de Braga vai entrar em Lay-off total
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d998d47d-7c0a-4f79-935b6f53cf0d2719&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Devido à quebra acentuada nas encomendas, a Bosch de Braga vai entrar em Lay-off total.
Atualmente, os cerca de 3800 funcionários estavam em regime parcial de redução temporária dos
períodos de trabalho, no entanto, perante uma descida na procura e nas faturações, a unidade de
produção de componentes automóveis vai mesmo suspender a atividade. Uma decisão que
surpreendeu os trabalhadores.
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Começa a ser pago apoio extraordinário a trabalhadores independentes
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=60290f4c-94e9-4e69-b41b4bdcd93c7b0d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Começa hoje a ser pago o apoio extraordinário aos trabalhadores independentes. São montantes
destinados aos chamados recibos verdes que tenham registado uma quebra total da atividade no mês
de março por causa da pandemia. A data de início do pagamento já foi confirmada pelo Ministério do
Trabalho solidariedade e Segurança Social.
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-04-28 08:09
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Organização Internacional do Trabalho pede medidas de controle no regresso à atividade laboral
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d5c2b8d4-8dad-42c4-b553d229adbb5807&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
A Organização Internacional do Trabalho alerta sem as garantias adequadas após o fim do
confinamento pode haver uma 2ª vaga de Covid- 19, hoje assinala-se o Dia Mundial da segurança e
saúde no trabalho a OIT pede por isso que os governos tomem medidas de controlo e segurança no
regresso à atividade laboral.
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Presidente e Governo voltam a ouvir especialistas sobre a pandemia em Portugal
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=088b2ed9-454d-47ac-8b003a24624f47f8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Especialistas voltam hoje a reunir-se com o Presidente da República, Primeiro-Ministro e partidos e
parceiros sociais para fazer novo ponto de situação sobre a Covid-19 em Portugal, o que o encontro
está agendado para esta manhã surge antes de o Governo anunciar as medidas de abertura gradual
do país que o 3º período, o estado de emergência termina já no próximo sábado.
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Ana Mendes Godinho em entrevista
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92810e7a-f4a2-4e55-9ad3e0415b687af5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94
Com uma média diária de 3400 empresas a recorrerem ao lay-off, a Segurança Social vai tirar dúvidas
por videoconferência. Esta é uma das novidades avançadas à TSF pela ministra do Trabalho.
Declarações de Ana Mendes Godinho.
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