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A1  
TSF

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87033967

 
14-06-2020 13:00

Surto de COVID-19 em Espinho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ca4d70b-b5f9-454c-90f3-

58c1d35f1032&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os números da direção-geral de saúde não batem certo com os da Câmara de Espinho no que toca ao
surto no Bairro da Marinha, a ARS Norte tinha indicado que foram confirmados mais 9 casos positivos,
mas o vereador da proteção civil de Espinho Quirino de Jesus confirma apenas mais um caso positivo.
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 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87033486

 
14-06-2020 12:10

Portugal repatriou 181 cidadãos nacionais que ficaram retidos na Venezuela

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b5b25f5-6ceb-4daa-88c8-

54d4b90fc28e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Não são necessários mais voos de repatriamento entre Portugal e a Venezuela, é a convicção do
cônsul português em Caracas, Licínio do Amaral afirma que os pedidos de regresso a Portugal não são
assim tantos que justifiquem mais uma operação financiada pelo Estado português.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-14 13:08
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 	Duração: 00:00:27
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ID: 87032819

 
14-06-2020 12:02

Reabertura das fronteiras de Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=125302da-1563-4453-9d0c-

a4226901f775&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Espanha vai reabrir as fronteiras com os países do espaço Schengen já no dia 21, a única a exceção
é Portugal, as fronteiras entre Espanha e Portugal reabrem mais tarde, só 1 de Julho vai haver
inclusive uma cerimónia assinalar essa reabertura uma cerimónia que terá a presença de Marcelo
Rebelo de Sousa, de António Costa do Rei de Espanha Filipe VI e ainda do chefe do Governo espanhol
Pedro Sánchez.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-14 13:04
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13-06-2020 23:04

PCP não se convence com os anunciados milhões que poderão vir de Bruxelas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=283d4782-fbfa-4012-a0c9-

11ebc15d8d32&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O PCP não se convence com os anunciados milhões que poderão vir de Bruxelas, nem com o
orçamento suplementar do Governo. Jerónimo de Sousa afirma que a pandemia vai aumentar a espiral
da pobreza e também as desigualdades sociais, defende que é urgente avançar com medidas de curto
prazo de apoio aos mais necessitados.
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Renascença
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ID: 87026279

 
13-06-2020 13:00

Proibição de voos de e para países fora da União Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2b72a4f5-33d6-4fe8-9a92-

4437865a938a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo português prolongou até ao final do mês, a proibição de voos de e para países fora da
União Europeia, há contudo exceções, como é o caso dos países associados ao espaço Schengen.
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14-06-2020 12:11

Portugal deve preparar-se para o regresso dos emigrantes na França

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=821640bc-0194-46b9-b907-

2cab1d795c8d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Portugal deve preparar-se para o aumento do desemprego entre os imigrantes portugueses em
França, o alerta é do Conselho das Comunidades Rui Barata que pede o reforço dos apoios e a
colocação de adidos sociais nos consulados, Barata adianta que uma grande parte dos novos
desempregados em França inclui trabalhadores temporários em áreas onde os portugueses costuma
encontrar emprego como a construção civil, os serviços ou a logística.
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Renascença
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13-06-2020 09:05

Administração da TAP vai reunir segunda-feira com alguns sindicatos da empresa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e8fe232a-847e-41b5-b0c3-

c872e61d5799&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A administração da TAP vai reunir segunda-feira com alguns sindicatos da empresa, o encontro
agendado depois de saber que o Estado tem 1,2 mil milhões de euros para injetar na companhia
aérea, caso a administração concorde com algumas das condições impostas. Na quarta-feira a Pedro
Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas e Habitação disse que a TAP pode ter atualmente uma
dimensão superior à que que vai necessitar nos próximos anos, sendo esta uma das condições da
Comissão Europeia para aprovar apoios.
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13-06-2020 09:02

Estado vai abdicar de ter representantes na comissão executiva da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91c537dc-a0df-407e-8d84-

2a1be7beb647&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Estado vai abdicar de ter representantes na comissão executiva da TAP, mas vai reforçar os seus
poderes num conselho de administração, agora com poderes de gestão reforçados. O jornal
"Expresso" diz esta manhã que esta solução é mesmo para avançar, apesar das declarações em
contrário do ministro Pedro Nuno Santos.
Declarações de José Sousa, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos.
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13-06-2020 08:05

Conselho de administração da TAP reúne com sindicatos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23db6013-4711-4bec-98d8-

4471497f8eac&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Conselho de Administração da TAP reúne-se na segunda feira com os sindicatos representativos dos
trabalhadores da empresa.
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13-06-2020 08:02

Conselho de administração da TAP reúne com sindicatos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c39fad3a-a294-484e-b30b-

ecbebfb48584&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Conselho de Administração da TAP reúne-se na segunda feira com 4 sindicatos representativos dos
trabalhadores da empresa.
Declarações de José Sousa, secretário geral Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos.
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