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A1  
Renascença

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87548167

 
13-07-2020 21:02

António Costa na Holanda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c613523-e232-4156-b314-

30b2193a6a25&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa deixa a Holanda sem promessa de acordo, mas confiante numa saída para o impasse
quanto ao plano de recuperação económica e social da União Europeia.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87544275

 
13-07-2020 19:03

19 freguesias da Grande Lisboa vão continuar em estado de calamidade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b6939d7e-8439-4e91-a545-

bac5ea859a76&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
19 freguesias da Grande Lisboa vão continuar em estado de calamidade. Apesar de garantir um
quadro decrescente do número de casos da COVID-19 no país, o Governo decide manter as regras por
mais 15 dias, anúncio da ministra Mariana Vieira da Silva.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-07-13 20:01
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A3  
Rádio Observador

 	Duração: 00:06:36

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87544224

 
13-07-2020 18:10

Restrições da Bélgica às visitas a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=299e59c7-dc62-4a12-87d4-

c81da2e328e4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Algarve é agora uma das zonas consideradas pela Bélgica, como região arriscado em altura de
pandemia de COVID-19. Os viajantes que que entrem na Bélgica vindos de uma destas duas regiões
de Portugal, Algarve ou Alentejo, vão ser sujeitos a maior vigilância. Ainda assim, o ministro belga dos
Negócios Estrangeiros não especifica as medidas concretas que vão ser aplicadas.
Comentários de António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve e presidente da
autarquia de Olhão.
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 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87541189

 
13-07-2020 18:09

COVID-19 em Lisboa e Vale do Tejo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef5cff1a-b190-475d-91b7-

7e86b73e5aaa&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo vai manter a situação de restrições nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa. A
situação ainda preocupa as autoridades, que por isso, vão manter as regras apertadas nos próximos
15 dias. Este anúncio foi feito há pouco pela ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, depois
de uma reunião com os autarcas.
Comentários de Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência.
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13-07-2020 17:01

Ministro do Mar visita campo de corais vermelhos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=52662e7a-33b5-43b8-8ec0-

3a0bb686bed4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Um quilo pode custar até 1000 euros, mas também pode valer uma multa de 200.000 euros. O coral
vermelho algarvio é uma espécie que está em risco de desaparecer muito à custa da pesca ilegal e por
isso mesmo o Governo vai apertar as restrições e as multas para os pescadores furtivos desta espécie,
que é bastante apreciada para a produção de joalharia. Ao largo da costa algarvia, os investigadores
da Universidade do Algarve têm descoberto colónias de corais vermelhos e têm estado a fazer um
mapa dessas colónias. O ministro do Mar subiu hoje a bordo de um barco para ver como correm os
trabalhos destes investigadores.
Comentários de Jorge Gonçalves, investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do
Algarve; Ricardo Serrão Santos, ministro do Mar.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-13 19:08
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13-07-2020 15:03

António Sales: Governo trabalha num plano de contingência para o inverno

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d33a2c7a-11e1-472f-bc27-

f9fe679b9196&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O governo trabalha num plano de contingência para o inverno que passa entre, outras medidas, pela
contratação de mais recursos humanos, revela sem adiantar números o secretário de Estado da Saúde
António Lacerda Sales.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-13 16:05
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13-07-2020 14:07

Despesa das famílias em Saúde cresceu 6%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c55552e-af02-4d29-8827-

2c9ac94b2925&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
São dados do INE referentes a 2019, antes da COVID, a despesa das famílias em Saúde cresceu 6%
no ano passado. Há 2 anos tinha crescido 4,4% .
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13-07-2020 08:32

António Costa em Haia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5084f5e9-17e5-49f4-9f15-

5d3aeafb78ec&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Viagem de António Costa hoje a Haia, a capital holandesa, para uma reunião com o homólogo.
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13-07-2020 07:01

Plano de recuperação da União Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d8196d4-d542-44c4-8e80-

42d99bcd914e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Semana decisiva para o plano de recuperação da União Europeia pós pandemia, sexta e sábado, os
chefes de Estado e de Governo vão reunir-se em Bruxelas e até lá vão suceder-se os encontros.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-07-13 08:03
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ID: 87527169

 
13-07-2020 07:01

Medidas do governo belga para quem vai viajar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=79443683-287c-4752-8466-

793b7719ee5c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Está na ultrapassado já o primeiro fim de semana com as novas regras para os viajantes na Bélgica,
um fim de semana de teste às medidas do Governo belga para quem regressa ao país. As autoridades
da Bélgica decidiram atribuir uma classificação de cores para distinguir zonas seguras daquelas que
considera haver risco de contágio. As viagens são desaconselhadas para alguns países, é o que
acontece para várias zonas à volta da capital portuguesa classificadas a vermelho.
Declarações de Pedro Rupio, conselheiro da Comunidade Portuguesa em Bruxelas.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-13 08:02
 TSF - Notícias , 2020-07-13 09:01
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"Euranet +"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7306c2d-53ca-409b-ae05-

c8bb8ea9fc59&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
"Euranet +":
 
- União europeia pede que as instituições europeias e os Estados-membros retirem os devidos
ensinamentos da crise de COVID-19;
- António Costa nos Países Baixos;
- comentário de Francisco Sarsfield Cabral.
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