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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:03:04

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87568962

 
14-07-2020 21:04

Concelho Europeu - Filipe Vasconcelos Romão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cf043568-47a7-472c-8ca4-

d90e71322464&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A chanceler alemã Ângela Merkel voltou a manifestar a incerteza quanto à possibilidade de haver
acordo já no próximo Conselho Europeu, Merkel disse esta terça-feira que persistem divergências
sérias entre os estados membros em relação ao Fundo de Recuperação Económica pós-pandemia
COVID-19. Análise de Filipe Vasconcelos Romão.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:01:55

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87564136

 
14-07-2020 20:02

Números da ACAP revelam que em Junho se produziram 22 mil 946 veículos em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=635c36f4-e35d-4bed-84cc-

09e02764e647&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Números da ACAP revelam que em Junho se produziram 22 mil 946 veículos em Portugal, é uma
queda de 20% em relação ao período homólogo do ano passado. Hélder Barata Pedro, da Associação
do Comércio Automóvel de Portugal, explica que a tendência de subida está diretamente dependente
da evolução do mercado europeu.
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A3  
Renascença

 	Duração: 00:00:49

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87563946

 
14-07-2020 20:01

Bloco de Esquerda recusa cortes por conveniência com o Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fdd6006d-7332-49d2-959e-

2b4a4d272763&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Bloco de Esquerda recusa cortes por conveniência com o Governo, os bloquistas sublinham que a
resposta do próximo Orçamento de Estado terá de passar pelo reforço dos serviços públicos e pelos
direitos laborais. Catarina Martins diz só aceitar entendimentos por convicção.
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A4  
Renascença

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87562315

 
14-07-2020 19:02

Governo rejeita indemnizações à EDP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ee94fc56-bc04-47e0-83ca-

1d528cb0ee1b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo rejeita indemnizações à EDP, se a central de Sines tiver de continuar depois de Janeiro de
2021. A elétrica anunciou hoje o encerramento antecipado da central de Sines, um que carbura a
carvão, mas o ministro do Ambiente avisou esta tarde que se for necessário prolongar a operação para
garantir o abastecimento de eletricidade do país, a empresa não será compensada.
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A5  
Rádio Observador

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87563966

 
14-07-2020 18:20

EDP anuncia fecho da central de carvão em Sines

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcf8bd32-0d39-4077-a2a3-

b293d2b5772c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro do Ambiente considera que o fecho da central de Sines é uma boa notícia e deixa o aviso:
se a central tiver de continuar em funcionamento não vai haver compensação do Estado. A EDP
anunciou que vai antecipar o encerramento da central termoelétrica de Sines já em janeiro de 2021,
mas a decisão final ainda vai ter de ser analisada pela Direção Geral de Energia e Geologia nos
próximos seis meses.
Declarações de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente.
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A6  
Rádio Observador

 	Duração: 00:09:16

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87563957

 
14-07-2020 18:10

Negociações para o próximo OE

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4791f911-6d53-4741-970e-

9061b92d2b01&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Já hoje também já foi escrito que o Governo vai começar amanhã as negociações com o Bloco de
Esquerda e com o PCP. Essas negociações a pensar na aprovação da proposta do Governo de
Orçamento do Estado para o próximo ano, mas também no programa de recuperação económica para
a próxima década.
Comentários de Pedro Benevides, editor de política.
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A7  
Antena 1

 	Duração: 00:02:07

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87560220

 
14-07-2020 17:02

Sobrelotação nos transportes públicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d10c7c2b-0ba4-4646-82ba-

ee300645512c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O avanço da pandemia de Lisboa e Vale do Tejo deu origem a questões relacionadas com a
sobrelotação nos transportes. Ouvido esta tarde no Parlamento, o Presidente da Área Metropolitana
considerou que só em meados do ano que vem a área Metropolitana de Lisboa terá mais poder para
exigir oferta robusta às empresas privadas.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-14 18:07
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A8  
TSF

 	Duração: 00:01:38

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87558878

 
14-07-2020 16:08

EDP anuncia fecho da central de carvão em Sines

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70521c47-cc0a-40d5-9460-

9ab6508a28cf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo rejeita indemnizar a EDP se a central de Sines tiver de continuar a trabalhar depois de
janeiro do próximo ano. A elétrica anunciou hoje que pretende encerrar a central a carvão nessa data,
mas a decisão vai ter de ser avaliada nos próximos meses pela Direção-Geral de Energia e Geologia.
Se não existirem condições para encerrar e se esta central de Sines tiver de continuar a trabalhar para
garantir a segurança do abastecimento de eletricidade no país, o Ministro do Ambiente, João Pedro
Matos Fernandes garante que a elétrica não vai ser compensada.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-14 18:06
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87568179

 
14-07-2020 21:02

Apoios do layoff já chegaram a cerca de 900.000 pessoas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd5eb77d-aaa7-404c-9961-

046065d70f56&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os apoios do layoff simplificado já chegaram a cerca de 900.000 pessoas, a ministra do Trabalho Ana
Mendes Godinho atualizou os dados sobre este regime que pretende dar resposta as dificuldades
criadas pela pandemia.
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A10  
Antena 1

 	Duração: 00:01:52

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87563775

 
14-07-2020 20:01

Lay-off simplificado já chegou a perto de 900 mil pessoas no país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a47d7a7-c6b6-432d-a3f8-

bb1a017c322c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O lay-off simplificado já chegou a perto de 900 mil pessoas no país. A Ministra do trabalho, Ana
Mendes Godinho, atualizou esta tarde os dados sobre este regime criado pelo Governo.
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A11  
TSF

 	Duração: 00:03:51

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87561743

 
14-07-2020 19:01

Incêndio de grandes dimensões consume fábrica em Castelo de Paiva

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=825557c5-805f-484b-a34b-

067e1f7e33db&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Presidente da República espera respostas rápidas para minimizar os estragos causados pelo incêndio
de ontem que destruiu várias empresas na área industrial de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro.
Declarações de Gonçalo Rocha, presidente da C.M. de Castelo de Paiva.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-14 20:03
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A12  
Renascença

 	Duração: 00:01:31

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87560902

 
14-07-2020 18:00

Incêndio destrói nove fábricas em zona industrial de Castelo de Paiva

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c67a76a-a84d-4028-9ada-

3581c2eae32c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Presidente da República disse esperar respostas rápidas, que suavizem os danos provocados pelo
incêndio que na segunda-feira à noite destruiu instalações de 9 empresas em Castelo de Paiva.
Declarações de Gonçalo Rocha, pres. da Câmara Municipal de Castelo de Paiva.
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A13  
Rádio Observador

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87563901

 
14-07-2020 18:00

Incêndio de grandes dimensões consume fábrica em Castelo de Paiva

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b68c5476-3efb-41ec-97dd-

84ed3a0adb07&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Presidente da República espera respostas rápidas para minimizar os danos do incêndio que atingiu
oito empresas em Castelo de Paiva. Numa nota publicada na página da Presidência da República na
Internet, Marcelo Rebelo de Sousa disse estar a acompanhar com preocupação a situação neste
concelho de Castelo de Paiva.
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A14  
Antena 1

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87560375

 
14-07-2020 17:08

Castelo de Paiva: Governo estuda medidas para apoiar o emprego

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1cded587-7490-416b-950b-

54f11b121a23&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo está a estudar medidas para apoiar o emprego depois do violento incêndio de ontem num
centro empresarial em Castelo de Paiva.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-14 18:02
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-14 19:01
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-14 20:04
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A15  
TSF

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87558812

 
14-07-2020 16:05

Plano de recuperação da União Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f7766eac-effc-40bb-9620-

14922431f6da&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa quer acreditar que se existir vontade política, tudo se resolve este fim de semana e
encontra-se um acordo para o plano de recuperação económica da União Europeia. O acordo até pode
acontecer no último instante, mas o primeiro-ministro português que esteve reunido com o chefe do
Governo da Hungria acredita que ninguém vai compreender que não exista acordo para dar resposta a
esta crise causada pela pandemia.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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A16  
Antena 1

 	Duração: 00:00:53

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87557520

 
14-07-2020 15:03

Infetados com COVID-19 em empresa cerâmica de Alenquer

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6238c293-eb90-4006-9778-

f359b6e0caf8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sobe para 54 o número de infetados entre os trabalhadores da fábrica de cerâmica do Carregado, no
concelho de Alenquer. No total são à volta de 400 funcionários da empresa. A atualização foi feita esta
tarde pelo presidente da câmara de Alenquer, Pedro Folgado.
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A17  
TSF

 	Duração: 00:03:28

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87557404

 
14-07-2020 15:00

Plano de recuperação da União Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d467e8d2-80cd-44d2-8418-

5592d09a23d3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Otimista impenitente assume António Costa. O primeiro-ministro acredita num acordo sobre o plano
de recuperação económica para a União Europeia. Depois de um encontro esta manhã na Hungria com
o primeiro-ministro Viktor Órban, Costa admitiu que o consenso pode chegar mesmo no último
instante, mas defendeu que deve haver vontade política entre os parceiros da União Europeia.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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A18  
Antena 1

 	Duração: 00:01:38

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87556188

 
14-07-2020 14:03

Coronavírus no Carregado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e9aef53-866d-4d61-8164-

030e316551b0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sobe para 54 o número de infetados entre os trabalhadores da fábrica de cerâmica do Carregado, no
concelho de Alenquer. No total são à volta de 400. A atualização é feita pelo presidente da câmara de
Alenquer.
Declarações ainda de Nuno Gonçalves, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica e
Construção do Sul.
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A19  
Renascença

 	Duração: 00:01:07

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87556343

 
14-07-2020 14:00

Regime excecional de incentivos para reduzir as listas de espera na saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7303ec5-e22a-4435-a898-

b8088bf0933e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
É melhor, mas não resolve. Os médicos dizem que o regime excecional de incentivos à redução de
listas de espera provocada pela pandemia não resolve o problema. Roque da Cunha, do Sindicato
Independente dos Médicos, admite que este é um incentivo melhor do que o regime atualmente em
vigor, mas que não resolve a situação uma vez que as listas de espera já existiam antes da pandemia.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-07-14 17:02
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A20  
Antena 1

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87555233

 
14-07-2020 13:01

COVID-19 em fábrica de cerâmica do Carregado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=86b51d7f-7038-42cc-bf60-

d8056d370a53&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sobe para 45 o número de infetados entre os trabalhadores da fábrica de cerâmica do Carregado, no
concelho de Alenquer. No total são à volta de 400, os funcionários desta empresa.
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A21  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:14

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87551051

 
14-07-2020 10:02

Organização Sindical dos Polícias garante que faltam máscaras nas esquadras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d2302aa-e398-45b4-8f66-

b82c8837af0f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Faltam máscaras nas esquadras da PSP de norte a sul do país. Uma denúncia da organização sindical
dos polícias hoje noticiada pelo jornal I. O sindicato diz que há polícias que trabalham todo o dia com
uma viseira na cara.
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A22  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87550998

 
14-07-2020 10:01

Desemprego na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9195421c-83f2-4a8b-84e2-

5354339f0c7b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Um terço da população ativa da Madeira está em lay-off e o desemprego subiu 10% em relação ao
período homólogo. Números revelados na edição de hoje do jornal Público. Com a pandemia, o
turismo parou e há mais de 61 mil pessoas em casa sem trabalhar.
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A23  
Renascença

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87550112

 
14-07-2020 09:33

Greve dos guardas prisionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8607e5b7-62cd-4981-904c-

8106bf5b21f0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os guardas prisionais vão estar em greve amanhã e quinta-fera. O Sindicato Nacional do Corpo da
Guarda Prisional diz que é necessário alertar novamente para os problemas da classe e fala num
silêncio absoluto da Ministra da Justiça e da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
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A24  
Antena 1

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87548352

 
14-07-2020 08:33

Greve dos guardas prisionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=afbb6f8f-9b51-4f5f-bd3a-

c6f855fb4be6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os guardas prisionais vão estar em greve nos próximos dois dias. O Sindicato Nacional do Corpo da
Guarda Prisional convocou a paralisação para amanhã e para quinta-feira por considerar que o
Governo tem ignorado os problemas da classe.
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A25  
Antena 1

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87547558

 
14-07-2020 08:10

Greve dos guardas prisionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=121c9fc0-f30b-4468-b926-

8d49e2d308b0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Vem aí uma greve nas cadeias. Os guardas prisionais vão paralisar nos próximos dois dias. O
Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional marcou uma greve para esta quarta-feira e quinta-
feira por considerar que o Governo tem ignorado os problemas da classe. Para amanhã foi convocada
uma vigília em frente à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. No dia seguinte, os guardas
vão manifestar-se junto ao Ministério da Justiça prometendo usar máscaras e cumprir a distância de
segurança.
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A26  
Rádio Observador

 	Duração: 00:00:26

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 87550570

 
14-07-2020 08:09

Desemprego na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af486711-f4ef-4d7b-b111-

5bb883d0bc41&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Na Madeira, há 61 mil pessoas em casa sem trabalhar. 45% dos madeirenses estão em lay-off.

Página 26



A27  
Antena 1

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87547540

 
14-07-2020 08:08

Crise de emprego na Madeira
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No arquipélago da Madeira a crise no turismo já está a ter reflexos negativos: 45% da população ativa
está em lay-off ou no desemprego. São dados da Secretaria Regional de Inclusão social e Cidadania da
Madeira revelados hoje pelo jornal "Público". Na região autónoma estão também aumentar os pedidos
de ajuda de famílias em dificuldades.
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Presidente da República preocupado com o Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=607c844a-9ddd-4874-b041-

0a77c6861512&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Presidente da República está preocupado com o Turismo. Durante uma visita ao Algarve, Marcelo
Rebelo de Sousa pede que se olhe de forma diferente para este setor.
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Marcelo Rebelo de Sousa visita o Algarve
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Marcelo Rebelo de Sousa defende uma grande aposta no setor do turismo. O Presidente da República
voltou ontem à noite ao Algarve, onde já tinha estado na semana passada, para afirmar que é preciso
continuar a proteger esta economia que muito depende da chegada de turistas.
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Governo vai voltar a reunir-se para analisar a situação da pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67f26ffb-2779-4807-a720-

695606bed8f0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo vai voltar a reunir-se para analisar a situação da pandemia em Portugal. Já sabe contudo,
que na Grande Lisboa vão manter-se as atuais restrições. A pandemia está a provocar uma crise social
e alimentar. A Renascença acompanhou uma ação de distribuição de comida na Paróquia de São José
da Nazaré, em Loures.
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