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 	OCS: TSF - Notícias
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15-06-2020 20:11

Partilha de informação e não limitação de direitos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=321d1c4d-e1f4-4c49-b8d6-

de48d3cedf68&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Foi apenas partilha de informação e não limitação de direitos. O Governo defende-se das críticas
ouvidas esta tarde feitas pelos partidos da oposição, depois de lhes ter sido lembrado que existe uma
lei, a chamada lei travão, que impede exceder a despesa ou cortar a receita prevista no orçamento.
Bloco de Esquerda e CDS garantem que não abdicam do direito de apresentar propostas durante o
debate do Orçamento suplementar, que sobe a plenário depois de amanhã. O Governo esta tarde
respondeu pela voz do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que recusa
que exista qualquer limitação nos direitos dos partidos.
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A2  
Antena 1
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87048334

 
15-06-2020 20:07

Conferência Episcopal Portuguesa sobre pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=787cd518-bb06-4788-b0a0-

b4f7013d2924&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
D. Manuel Clemente lembra que os tempos da pandemia trouxeram solidariedade e criatividade. No
último discurso como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa na abertura da Assembleia
Plenária, o cardeal-patriarca de Lisboa lembrou os tempos mais recentes.
Comentários de D. Manuel Clemente.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:13

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87048330

 
15-06-2020 20:04

"Lei travão" ao Orçamento Suplementar - António Costa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d9dbf35-679b-4c0c-aff0-

ca155f0be8c0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Ao fim da manhã em Belém e depois da tomada de posse dos novos membros do Governo,
António Costa explicou o objetivo do documento que seguiu para os deputados com a proposta de
Orçamento suplementar.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro.
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15-06-2020 19:08

Primeiro-ministro elogia reabertura do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=220835b8-79d7-4ddb-99cf-

a4f70f5fe564&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O primeiro-ministro elogia a reabertura do turismo e assinala que nas próximas semanas,  quase todo
o setor vai estar a funcionar. Palavras de António Costa no lançamento de uma campanha de
promoção do turismo nacional para as férias dos portugueses.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro.
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15-06-2020 19:02

Campanha promoção do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ae6319c4-4e81-4fd7-b01f-

c4c2e9e81025&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa diz que os portugueses não podem ficar à espera que passe a pandemia, é preciso fazer
acontecer. O país "não será nosso por muito tempo".
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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 	OCS: TSF - Notícias
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Barcos com imigrantes ilegais no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6471b11-14cb-4c2e-8e37-

dbf0366fec16&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Autoridade Marítima de Faro revela a TSF que desde que começaram a chegar já a costa algarvia
barcos com imigrantes ilegais vindos do Norte de África, a vigilâcia da costa foi reforçada, isto depois
do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF ter avisado para a fragilidade da costa
portuguesa, em termos de vigilância, depois de ter chegado ao Algarve mais um barco vindo de
Marrocos, desta vez com 22 pessoas a bordo.
Declarações de Acácio Pereira, Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF; Rocha
Pacheco, Autoridade Marítima de Faro.
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Antena 1
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15-06-2020 13:06

Administração da TAP reúne com sindicatos da empresa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d7137ea-d5eb-4773-8ff6-

76886ef5c380&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Mudanças na TAP, os sindicatos da área da aviação civil reúnem hoje com a administração da
transportadora. Querem saber os pormenores do financiamento apresentado pelo Governo e como vai
empresa reagir a esta fase de retoma transporte aéreo. O Sitava, Sindicato dos Trabalhadores da
Aviação e Aeroportos, não quer ouvir falar em reestruturação.
Declarações de José Sousa, secretário-geral do SITAVA.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-15 14:07
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15-06-2020 09:03

Tomada de posse de João Leão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b39b70b8-2c4e-4b58-b151-

a97a3e87c91e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
João Leão, o Secretário de Estado que hoje sobe a ministro das Finanças era já há 10 anos, um
técnico muito bem preparado; quem assim o recorda é Silva Peneda, antigo presidente do Conselho
Económico e social, que conviveu com João Leão entre 2010/ 2014, quando ele representava o
Ministério da Economia.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-15 10:05
 TSF - Notícias , 2020-06-15 09:30
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:03:38
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15-06-2020 08:52

"Contas do Dia"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=840a66de-14a1-48e0-bff1-

60ec66ca434a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
"Contas do Dia" com Helena Garrido que nos fala sobre a tomada de posse do novo ministro das
Finanças, João Leão.
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A10  
Antena 1
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87033739

 
15-06-2020 08:08

Conselho de Administração da TAP recebe sindicatos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71999c83-1693-45f1-ba3f-

c1ec953cce55&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Com a TAP a viver uma situação de aperto financeiro, o Conselho de Administração recebe hoje quatro
sindicatos representativos de trabalhadores da empresa. Nesta reunião vai ser debatido o futuro da
companhia aérea que foi fortemente atingida pela pandemia. O Governo admite uma injeção de até 1
mil milhões 200 milhões de euros na TAP, numa altura em que também se comenta a possível
redução da dimensão da transportadora.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-15 11:04
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15-06-2020 08:07

Destruição de emprego

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6158a11d-3495-423d-a91f-

811e08a3aa04&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Nove em cada dez empregos destruídos em Março e Abril eram ocupados por mulheres, são quase
90% dos empregos que desapareceram durante a pandemia. Os dados do INE, mostram também que
quase 40% do emprego eliminado nos meses de março e abril eram de jovens até aos 24 anos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-15 09:08
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