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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:01:05

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87118219

 
18-06-2020 22:05

Maestro José Luís Borges Coelho renuncia ao cargo de administrador da Casa da Música

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7dbfc1f7-606a-4a9d-b47a-

8dfa2ba9de96&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Demitiu-se um dos 2 representantes do Estado na administração da Casa da Música. O maestro
Borges Coelho sai em desacordo com o modo como foi conduzido o processo dos trabalhadores em
situação precária. O jornal Público dá conta de um comunicado do maestro em que são denunciadas
represálias e intimidações.
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A2  
Antena 1

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87117875

 
18-06-2020 21:01

recuperar consultas e cirurgias adiadas por causa da pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=803028c7-4ccb-4f30-81d2-

5d9a75682a96&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Precisamente para recuperar consultas e cirurgias adiadas por causa da pandemia, o Governo espera
que até final do ano possam ser efetuadas 240.000 consultas e ainda 25% das cirurgias que foram
adiadas.
Declarações de António Lacerda Sales, Sec. de Estado da Saúde.
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A3  
Antena 1

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87112204

 
18-06-2020 20:08

Secretário de Estado da Cultura rejeita qualquer conflito de interesses na sua nomeação para o
Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc07e088-83fa-4075-871f-

60a934738e53&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O secretário de Estado da Cultura rejeita qualquer conflito de interesses na sua nomeação para o
Governo, depois de ter sido administrador da RTP. Nuno Artur Silva esteve a ser ouvido esta tarde na
Comissão de Cultura e comunicação a pedido do Bloco de Esquerda e do PSD, sobre a venda da sua
participação nas produções fictícias.
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A4  
Antena 1

 	Duração: 00:01:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87111826

 
18-06-2020 20:03

Projetos legislativos acabaram por ser adiados também por causa da pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd28c685-4a89-4664-8a41-

7ef1ac426522&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Parlamento, muitos projetos legislativos acabaram por ser adiados também por causa da
pandemia, um deles foi o da eutanásia, cuja conclusão do processo só deve ocorrer agora na próxima
sessão legislativa. O processo está nesta altura na Comissão de Assuntos Constitucionais e hoje ficou
claro que não será regulamentado antes das férias parlamentares.
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A5  
Antena 1

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87111686

 
18-06-2020 20:00

Inquérito da Escola Nacional de Saúde Pública

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8fe1454b-b0ed-42d4-9cfa-

8c2347bbd9ff&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Escola Nacional de Saúde Pública identificou 800 mortas colaterais em Portugal, já durante o
desconfinamento. O barómetro comparam os óbitos registados entre 3 de Maio e 13 de Junho com a
média dos últimos 6 anos nesta altura do ano. Os investigadores não conseguem explicar este excesso
de mortalidade, mas admitem que possa estar relacionado com o adiamento de consultas e
tratamentos durante a pandemia, como explicou o subdiretor da Escola Nacional de Saúde Pública,
Alexandre Abrantes.
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A6  
TSF

 	Duração: 00:03:44

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87110497

 
18-06-2020 18:09

Portugueses em Moçambique querem regressar a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8a2e404a-6132-457f-b885-

187f90a0527b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há mais de 200 portugueses em Moçambique que querem regressar a Portugal mas estão alguns
desde março à espera de um voo de repatriamento. Entre estes casos, há portugueses com
dificuldades financeiras.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-18 19:06
 TSF - Notícias , 2020-06-18 20:06

Página 6



A7  
Antena 1

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87117939

 
18-06-2020 21:02

Lauak quer despedir 233 dos 700 trabalhadores das fábricas de Setúbal e Grândola

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9d69e267-d966-47da-a0de-

f203d99c32df&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Lauak , uma empresa de componentes para a indústria aeronáutica, quer despedir 233 dos 700
trabalhadores das fábricas de Setúbal e Grândola. Esta filial da multinacional francesa já informou o
Sindicato dos Trabalhadores das indústrias transformadoras do Sul que vão ser despedidos 197
trabalhadores em Setúbal e mais 36 em Grândola.
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:01:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87111197

 
18-06-2020 19:08

Lauak vai dispensar 233 dos 701 trabalhadores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=93f21d19-c854-496f-9b63-

814aa13dbd02&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Lauak, uma empresa de componentes para a indústria aeronáutica vai dispensar 233 dos 701
trabalhadores das unidades de Setúbal e Grândola. A filial da multinacional francesa já informou o
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras do Sul desta intenção de despedimento
coletivo
Declarações de Esmeralda Marques, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras
do Sul.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 20:02
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A9  
TSF

 	Duração: 00:03:00

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87110934

 
18-06-2020 19:00

António Costa foi, esta tarde, alvo de críticas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd0055cc-4202-4c84-91a8-

01310b95adb9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
À esquerda e à direita, no Parlamento, António Costa foi, esta tarde, alvo de críticas. Em causa as
declarações do primeiro-ministro que ontem considerou que a final da Liga dos Campeões em Lisboa é
um prémio para os profissionais de saúde.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-18 20:00
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A10  
TSF

 	Duração: 00:01:13

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87110335

 
18-06-2020 18:00

Bloco de Esquerda junta-se às críticas às palavras do primeiro-ministro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcaea992-5431-4759-8663-

11be175221ac&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Bloco de Esquerda junta-se às críticas às palavras do primeiro-ministro que, ontem, falou na
realização da final da Liga dos Campeões como um prémio para os profissionais de saúde.
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A11  
Antena 1

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87109136

 
18-06-2020 17:10

Queixas em matéria da Segurança Social continuam a subir junto da Provedoria de Justiça

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ed5344d-113c-455c-b1ff-

9d3927fa5178&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
As queixas em matéria da Segurança Social continuam a subir junto da Provedoria de Justiça. O
relatório de atividades referente ao ano passado revela um aumento de 6,6 por cento, comparando
com 2018 e com a Segurança Social a representar 36% do total de processos abertos.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 18:03
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 19:10
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A12  
Antena 1

 	Duração: 00:02:10

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87107876

 
18-06-2020 16:00

Programa de Estabilização Económica - Empresas vão poder prolongar o lay-off simplificado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0a8f32a6-ea7a-4ad1-bed8-

62255b8fb974&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
As empresas vão poder prolongar o lay-off simplificado até ao fim do próximo mês, depois em agosto
há novos apoios à retoma da atividade económica. São medidas do Programa de Estabilização
Económica aprovadas esta tarde em Conselho de Ministros e explicadas pela ministra do trabalho, Ana
Mendes Godinho.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 17:01
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 18:05
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A13  
Renascença

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87108159

 
18-06-2020 16:00

Programa de Estabilização Económica - Empresas vão poder prolongar o lay-off simplificado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25b7b42a-67fc-476b-852e-

b42df1e5d360&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Aprovada a criação do complemento de estabilização salarial, é uma das medidas previstas no plano
de estabilização económica e destina-se a trabalhadores que tenham estado em layoff e tenham um
perdido rendimentos. Declarações da ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
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A14  
Renascença

 	Duração: 00:00:44

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87106944

 
18-06-2020 15:00

Reunião do Conselho de Ministros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c2606cdb-c423-4670-a25d-

4b3a553102f4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo aprovou hoje o prolongamento do layoff simplificado para o mês de julho e também a
criação do complemento de estabilização salarial, assim como incentivos às empresas para a criação
de emprego.
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A15  
Antena 1

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87105773

 
18-06-2020 14:07

Infetados com COVID-19 na construção civil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14c38bf4-dd2d-4c00-b5ec-

79543a8d653d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há mais infetados na construção civil do que mostram os números oficiais. A denuncia é da Federação
Portuguesa dos Sindicatos da Construção Civil.
Declarações de Fátima Messias, sindicalista.
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A16  
Renascença

 	Duração: 00:25:20

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87104924

 
18-06-2020 13:18

Entrevista a Francisco Rodrigues dos Santos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=86694a4c-c2c3-4eee-aec9-

6b57f520fc0b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Hoje é dia de Hora da Verdade, o espaço de entrevista Renascença em colaboração com o jornal
Público. O entrevistado de hoje é o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, que começa
por falar do orçamento retificativo.
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A17  
Antena 1

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87104406

 
18-06-2020 13:08

COVID-19 na construção civil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12d152af-6c56-41b4-92b7-

a998de719024&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há mais infetados na construção civil, do que revelam os números oficiais. A denúncia é de Fátima
Messias da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção Civil, que diz que apesar de os
números oficiais falarem em 300 casos detetados, há pelo menos 500.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 15:06
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A18  
TSF

 	Duração: 00:01:17

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87104407

 
18-06-2020 13:07

Protesto de enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=59511a48-342d-4754-8e6d-

c52c32a8f639&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Cerca de 30 enfermeiros manifestaram-se esta manhã frente ao Parlamento, num apelo para que
sejam viabilizados os projetos do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PAN sobre a carreira de
enfermagem.
Declarações de José Carlos Matias, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
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A19  
Antena 1

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87102741

 
18-06-2020 12:04

Carreira dos enfermeiros discutida no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=289de433-a01e-4f35-b086-

55c860606ee3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os deputados discutem hoje a carreira dos enfermeiros. São cinco projetos de lei, uma resolução e
duas petições que vão ocupar os deputados. A Ordem dos Enfermeiros já apelou a um consenso no
Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do CDS, tendo em conta os aspetos comuns do que os três
partidos propõem.
Declarações de Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 13:05
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A20  
TSF

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87100706

 
18-06-2020 11:04

Governo prepara Conselho Europeu

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96ae4fd7-6f2c-45d4-b824-

d1d9c01d973d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A UGT apela aos líderes da Europa que aprovem já a chamada "bazuca" de apoio à recuperação da
economia. Amanhã há Conselho Europeu e hoje a Confederação Europeia de sindicatos divulga uma
carta aberta com esse pedido. São 750 mil milhões de euros, considerados como a boia de salvação
para a União Europeia, a UGT faz parte da Confederação e o secretário-geral, Carlos Silva, pede aos
chefes de Estado e de Governo decisões imediatas.
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A21  
Antena 1

 	Duração: 00:20:28

 	OCS: Antena 1 - Entrevistas Manhã 1

 
ID: 87100071

 
18-06-2020 10:17

Estratégia nacional para integrar pessoas em situação de sem-abrigo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=802cb19e-b2a7-437c-9e61-

c1cc61e3cf73&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Estratégia Nacional para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo pode sofrer alterações
e ser reajustada. É o que admite Henrique Joaquim, gestor desta estratégia. Estão a ser analisados os
dados dos quatro primeiros meses do ano, para se perceber o real impacto da pandemia nesta
população.
Entrevista a Henrique Joaquim.
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A22  
TSF

 	Duração: 00:03:16

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87098817

 
18-06-2020 10:02

Governo prepara Conselho Europeu

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b6883073-affb-4613-a4e2-

e43e341fb9e2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em vésperas da reunião do Conselho Europeu, o líder da UGT, Carlos Silva, ouvido esta manhã pela
TSF, faz um apelo ao consenso entre os 27, para que seja aprovada a chamada "bazuca" da Comissão
Europeia para a criação de um fundo de 750 mil milhões de euros, para a recuperação das economias
depois da COVID-19.
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A23  
TSF

 	Duração: 00:01:02

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87098509

 
18-06-2020 09:30

Governo prepara Conselho Europeu

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e2383b4-109b-40ad-b587-

0106703ffb5c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Carlos Silva, líder da UGT, defendeu esta manhã em declarações à TSF, que é urgente a aprovação da
chamada "bazuca" de 750 mil milhões de euros para a recuperação das economias europeias, depois
da COVID-19. Em vésperas da reunião do Conselho Europeu, Carlos Silva e outros dirigentes sindicais
europeus, pedem consenso aos 27 chefes de Estado e de Governo, pedindo-lhe também que rejeitem
o caminho da austeridade.
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A24  
Antena 1

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87097467

 
18-06-2020 09:07

Air France vai cortar entre 8 a 10 mil empregos nos próximos 2 anos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=04d9644a-b09f-4c0f-a591-

1e40249ebc10&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Air France vai avançar com a redução de milhares de postos de trabalho, para fazer face aos
prejuízos provocados pela pandemia.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 09:33
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A25  
TSF

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87097383

 
18-06-2020 09:06

Governo prepara Conselho Europeu

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b92bedff-203a-4d0e-8445-

be1870eeea52&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em vésperas da reunião do Conselho Europeu, o líder da UGT, Carlos Silva, ouvido esta manhã pela
TSF, faz um apelo ao consenso entre os 27, para que seja aprovada a chamada "bazuca" da Comissão
Europeia para a criação de um fundo de 750 mil milhões de euros, para a recuperação das economias
depois da COVID-19.
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A26  
Antena 1

 	Duração: 00:03:29

 	OCS: Antena 1 - Contas do Dia

 
ID: 87099898

 
18-06-2020 08:52

"Contas do Dia" - Orçamento Suplementar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28b33716-4a3c-45b1-bd82-

bf6234279eaf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
"Contas do Dia" com Helena Garrido sobre o Orçamento Suplementar, que foi aprovado na
generalidade.
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18-06-2020 08:31

Air France vai cortar entre 8 a 10 mil empregos nos próximos 2 anos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33dbbdfc-2b9f-4161-868d-

bc74cdbdbf0e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Air France anunciou esta manhã que vai cortar entre 8 a 10 mil empregos nos próximos 2 anos. A
companhia aérea já garantiu aos sindicatos que não vai recorrer a despedimentos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-18 09:32
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87095389

 
18-06-2020 08:02

Estratégia nacional para integrar pessoas em situação de sem-abrigo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=63fe62bb-1a83-49db-9ac1-

4c182eb94647&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Com a crise económica a empurrar cada vez mais pessoas para uma situação de sem-abrigo, será
necessário ajustar a estratégia nacional para integrar quem vive na rua. É o que admite o gestor
desse plano, em entrevista à Antena 1, Henrique Joaquim salienta que assim que forem conhecidos os
números finais do impacto da pandemia e das pessoas que ficaram sem casa, a estratégia inicial
poderá ser corrigida.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-18 08:31
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Coca-Cola acredita que vai voltar a crescer em 2021

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de8bbb4a-efa3-4b6f-8485-

7c9dc6a916f5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Coca-Cola acredita que vai voltar a crescer já em 2021. Sentiu o impacto da pandemia, mas quer
dar continuidade ao investimento de 120 milhões de euros em Portugal nos próximos 5 anos, o que
em média significa 40 milhões de euros investidos por ano. É o que garante Rui Serpa, o vice-
presidente e country diretor da Coca-Cola European Partners Portugal.
 
Repetições: TSF - Negócios & Empresas , 2020-06-18 17:23
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Controlo do regime de exclusividade dos professores do superior tem fragilidades

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=860a853a-8adc-45b5-8bd3-

ebbb7d6c9c39&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Tribunal de Contas considera pouco eficaz o sistema de controlo do regime de exclusividade dos
professores do ensino superior. Num documento agora divulgado, o Tribunal de Contas refere que há
pelo menos 10 anos que tem detetado casos de violação, considerando que o sistema de controlo das
universidades tem fragilidades.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-18 08:12
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Carta aberta aos 27 líderes europeus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3fae41a8-ba45-47f4-abb0-

fdddb716c5e9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O líder da UGT, Carlos Silva, e outros dois membros da Confederação Europeia de Sindicatos escrevem
uma carta aberta a António Costa e a todos os chefes de Estado e de Governo dos 27 pedindo-lhes
que apoiem a chamada "bazuca" da Comissão Europeia e recusem a ideia de austeridade porque,
conforme alegam, nenhum país causou a pandemia e ninguém deve ser obrigado a pagar as
consequências.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-18 08:06
 TSF - Notícias , 2020-06-18 09:07
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Juiz Social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92aa3c71-f510-42e8-a46b-

f1a3916da5fe&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Ouvimos muitas vezes criticas à justiça pela lentidão ou por decisões que são tomadas, mas o que
muita gente não saberá é que pode ter um papel mais ativo nos tribunais, qualquer um de nós pode
ser juiz, basta saber ler e escrever, ter mais de 25 anos e não ter antecedentes criminais para poder
ser o chamado juiz social, qualquer cidadão pode ser nos tribunais legalmente previstos um dele o de
Família e Menores, é o que acontece no Barreiro onde até ao próximo dia 22 procuram-se 15 juízes
sociais e outros 15 suplentes, pessoas que vão completar o coletivo com um juiz profissional e ajudar
a tomar decisões. Declarações do juiz António José Fialho, do Tribunal de Família e Menores do
Barreiro.
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