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A1  
Renascença

 	Duração: 00:01:15

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87339014

 
01-07-2020 21:00

Associação de Médicos Católicos contra a eutanásia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=912ce99e-96f9-4f4b-977d-

7630d1370e80&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Foi para vincar posições e manifestar oposição total aos projetos de lei sobre a eutanásia que o grupo
inter-religioso para a saúde e a Associação de Médicos Católicos marcaram presença esta tarde no
Parlamento, foram ouvidos pelo grupo de trabalho que está a discutir os 5 diplomas aprovados na
especialidade em Fevereiro, Margarida Neto da Associação de Médicos Católicos sublinha a mensagem
deixada.
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A2  
Antena 1

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87334511

 
01-07-2020 20:05

Nacionalização da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e8edd2e-deea-4ed0-b533-

160efa36d46e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
À saída do debate Pedro Nuno Santos também não respondeu a perguntas sobre a TAP. Ao final da
manhã, o primeiro-ministro tinha admitido a possibilidade de ser conhecida uma solução ainda hoje
para a transportadora portuguesa.
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A3  
Renascença

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87334764

 
01-07-2020 20:01

Nacionalização da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1302b8cb-a3d1-4bb3-b1ec-

d2e9d361d3ad&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A decisão da nacionalização da TAP deve ser aprovada amanhã em Conselho de Ministros. O Governo
vai avançar mesmo para a nacionalização.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-07-01 21:02
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A4  
Antena 1

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87332361

 
01-07-2020 19:03

Nacionalização da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=930c486a-7b18-41d0-b088-

80ced18bd87f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Pedro Nuno Santos não respondeu a perguntas sobre a TAP, isto no dia em que o primeiro-ministro
António Costa disse esperar novidades sobre a transportadora nas próximas horas. Hoje pode ser um
dia decisivo. A imprensa garante, entretabnto, que ainda não há acordo entre o Estado e o acionista
da TAP, David Neeleman.
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A5  
Renascença

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87334575

 
01-07-2020 19:01

Nacionalização da TAP deve ser aprovada amanhã

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0b543184-a88a-46bb-81df-

2e14742ed307&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A nacionalização da TAP deve ser aprovada amanhã em Conselho de Ministros. O Governo vai avançar
mesmo para a nacionalização da empresa.
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A6  
TSF

 	Duração: 00:01:28

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87332720

 
01-07-2020 19:00

Solução para a TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d054ac70-e6c0-44e5-ad55-

37ea9b7fbf8f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Ainda estão a decorrer as negociações para encontrar uma solução para a TAP, a informação foi
confirmada há pouco pela TSF. As conversas estiveram interrompidas ao início da tarde para que os
privados analisassem a proposta do Estado, foram retomadas e ainda se mantêm. O primeiro-ministro
em declarações públicas ao início desta tarde, apostou que a solução fica fechada ainda hoje, à espera
António Costa, que seja um acordo e não uma imposição do Estado, mas Carlos César o presidente do
PS nos "Almoços grátis" da TSF revelou que o despacho de nacionalização da TAP está pronto para ser
aprovado já amanhã, se não for possível outra via.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-01 20:06
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A7  
Rádio Observador

 	Duração: 00:00:59

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87333542

 
01-07-2020 18:16

Retoma económica na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=555cbdeb-40ed-45e7-aed1-

60bf2e7fd657&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O primeiro-ministro afirma que a retoma económica na restauração está a evoluir, mas lentamente.
Depois de um encontro com o fundador da Delta Cafés, António Costa utilizou o exemplo desta
empresa para perceber como está a decorrer a retoma económica no setor. O primeiro-ministro fala
numa evolução lenta, mas explica que é preciso continuar o trabalho.
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A8  
TSF

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87331402

 
01-07-2020 18:06

Solução para manter a TAP portuguesa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d0705643-7783-4355-ba5c-

91fdb2531204&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa afirma que ainda hoje fica fechada a solução para manter a TAP portuguesa.
Com a expectativa do primeiro-ministro de que a solução encontrada seja uma solução que passe por
um acordo com os privados e não por uma imposição do Estado.
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87338399

 
01-07-2020 21:01

Negociações entre os CTT e sindicatos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a061a0e-06a8-4dfe-88d0-

68ae79104b2e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
As negociações entre os CTT e os 9 sindicatos da empresa terminaram sem perspetiva de aumentos
salariais, o dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações Vítor
Narciso diz que os trabalhadores não abdicam de aumentos.
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A10  
TSF

 	Duração: 00:01:26

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87332757

 
01-07-2020 19:01

Solução para a TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ba27b09b-8432-455a-a506-

b1416682f2b6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Mesmo que nas próximas horas se fique a conhecer esta solução para a transportadora aérea, está já
na agenda de Belém para sexta-feira, um encontro de 7 sindicatos da transportadora com os
assessores de Marcelo Rebelo de Sousa. O sindicalista André Teives, que é o porta-voz de uma
plataforma que reúne 7 sindicatos da TAP, contou que vão deixar em Belém provas de como todo este
processo não foi bem conduzido.
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A11  
Antena 1

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87331602

 
01-07-2020 18:10

Prémio de desempenho para profissionais do SNS

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb75813f-a6e2-421a-9209-

1912e4d68eec&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os profissionais de saúde vão receber um prémio de desempenho por causa da pandemia. A proposta
foi aprovada hoje na Assembleia durante a votação na especialidade do orçamento suplementar.
Declarações de Guadalupe Simões, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-01 19:11

Página 11



A12  
Rádio Observador

 	Duração: 00:09:01

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87333154

 
01-07-2020 18:04

Impasse em torno do futuro da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f46c586c-4ee4-4cec-b52c-

5cd6ae7236e0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Continua o impasse em torno do futuro da TAP, ainda sem qualquer anúncio de acordo entre Estado e
privados. David Neeleman, um dos acionistas da companhia aérea portuguesa, aceitou sair da
estrutura acionista da empresa. Ainda assim, há um obstáculo que está a impedir que o acordo possa
ser assinado, apurou o "Observador" que o Estado está a impor como condição que a companhia
brasileira Azul, da qual é presidente David Neeleman, ceda o direito em converter em capital o
empréstimo obrigacionista de noventa milhões de euros que fez à TAP.
O primeiro-ministro disse esperar que haja uma solução para a companhia aérea ainda hoje.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
Comentário de Nuno Vinha, editor de economia do "Observador".
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A13  
Antena 1

 	Duração: 00:01:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87330745

 
01-07-2020 17:09

Prémio de desempenho para profissionais do SNS

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6210032f-35e6-4b7c-88fb-

dc4ca0cf3a05&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Esta tarde, na Assembleia da República os deputados aprovaram hoje um bónus para os profissionais
de saúde. Eles vão receber um prémio de desempenho por causa da pandemia. A proposta do PSD foi
aprovada durante a votação na especialidade do orçamento suplementar.
Declarações de Jorge Roque da Cunha, Sindicato Independente dos Médicos.
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A14  
TSF

 	Duração: 00:01:23

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87330185

 
01-07-2020 17:04

Autarcas no combate à pandemia as câmaras também têm responsabilidades - Carlos César

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d8457e3f-9223-4dae-aa33-

4191807a0430&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Carlos César, nos "Almoços grátis" da TSF esta quarta-feira avisou os autarcas que no combate à
pandemia as câmaras também têm responsabilidades, não são apenas uma espécie de Sindicatos de
Opinião. O recado surge numa altura em que corre polémica com as críticas de Fernando Medina. O
autarca de Lisboa considera que com más chefias e com o Exército que está no terreno, não há
possibilidade de vencer esta guerra.
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A15  
Antena 1

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87329433

 
01-07-2020 16:12

Votação do Orçamento suplementar do Estado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c173f2b9-022b-4dc8-a400-

1d5ebb7daade&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os profissionais de saúde vão receber um prémio de desempenho por causa da pandemia. A proposta
foi aprovada hoje na Assembleia durante a votação na especialidade do orçamento suplementar.
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A16  
Renascença

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87329273

 
01-07-2020 16:04

Conselho de Finanças Públicas aponta riscos orçamentais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=495c0b0e-e2d2-4389-b815-

7a7c6ded06b9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Conselho de Finanças Públicas aponta riscos consideráveis no Orçamento Suplementar e considera
que o Governo tem uma perspetiva otimista para o PIB real e mesmo para a taxa de desemprego. De
acordo com este organismo a contração da atividade económica de 6,9% prevista pelo Ministério das
Finanças está no limite superior do intervalo de projeções das instituições.
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A17  
TSF

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87329088

 
01-07-2020 15:59

Alerta do Conselho das Finanças Públicas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0c42f90-fbfe-42d8-b0e1-

5d1918958306&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
É o alerta do Conselho das Finanças Públicas na semana em que é votada a proposta de Orçamento
suplementar, acontece já na sexta-feira. Este Conselho aponta riscos orçamentais consideráveis e
encontra na proposta do Governo uma perspetiva otimista. O Conselho das Finanças Públicas
considera, por exemplo, otimistas as previsões do Governo para o crescimento da economia, da taxa
de desemprego e para o consumo privado. Numa análise ao Orçamento suplementar, o Conselho
deixa ainda uma crítica à falta de informação desta proposta, considerando que as alterações
modificou radicalmente o Orçamento de 2020.
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A18  
Antena 1

 	Duração: 00:01:39

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87328018

 
01-07-2020 15:02

Acesso ao subsídio desemprego para quem perdeu trabalho durante pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5df055ef-65ea-4756-b3f0-

c766043629eb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O acesso ao subsídio desemprego vai ser facilitado para quem tiver perdido trabalho durante o estado
de emergência e o estado de calamidade. Esta é uma das propostas aprovadas hoje pelos deputados.
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A19  
TSF

 	Duração: 00:04:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87326896

 
01-07-2020 14:00

Situação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=73ebc31c-6519-4a47-a5b6-

01c10d268b2b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa garante que a TAP está a caminho de ter uma solução muito em breve. Em Elvas, onde
assinalou a reabertura das fronteiras com Espanha, o primeiro-ministro afirmou que se pudesse
apostar, diria que ainda hoje haverá uma solução.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro; André Teives, presidente Sindicato dos Técnicos de
Handling dos Aeroportos; Carlos César, PS.
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A20  
Antena 1

 	Duração: 00:01:13

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87326000

 
01-07-2020 13:10

Contratar mais médicos de saúde pública sem admitir mais enfermeiros especialistas não vai
resolver o problema

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28a6766a-7aad-4fe3-b18c-

91bb35f8e45a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A ministra da Saúde reconhece limitações nos recursos humanos de saúde pública na região neste
momento mais afetada pela COVID-19. Os médicos de saúde em Lisboa e Vale do Tejo representam
apenas 28% do todo nacional. Marta Temido anunciou a contratação de 29 médicos de saúde pública e
a renegociação dos contratos programa a partir de 15 de Julho. Contratar mais médicos de saúde
pública sem admitir mais enfermeiros especialistas na área de saúde pública não vai resolver o
problema dos surtos na região. É o alerta de Guadalupe Simões do Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-01 14:09
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A21  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:13

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87326168

 
01-07-2020 12:59

Perda de empregos em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b24cf1c6-e2bf-45f4-a8bc-

d662fc44c49a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Portugal poderá ter perdido cerca de 192.000 empregos entre fevereiro e maio deste ano. Estimativas
do INE revelados hoje. Feitas as contas são menos 4% de pessoas a trabalhar em 3 meses.
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A22  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:49

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87325290

 
01-07-2020 11:57

Ministério da Saúde disponível para renovar contratos a profissionais de saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=04f589ee-7f69-4ce0-8323-

54077a530824&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministério da Saúde está disponível para renovar os contratos a profissionais de saúde contratados
para lidar com esta pandemia. O secretário de Estado da Saúde falou em específico na situação dos
enfermeiros.
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A23  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87325257

 
01-07-2020 11:57

Perda de empregos em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e53fe24-fd5e-43f2-ba23-

a0c635d0d620&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Portugal poderá ter perdido cerca de 192 mil empregos entre fevereiro e maio deste ano. Estimativas
do Instituto Nacional de Estatística.
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A24  
Antena 1

 	Duração: 00:43:18

 	OCS: Antena 1 - Antena Aberta

 
ID: 87323572

 
01-07-2020 11:15

Situação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54cc1153-fd4c-4602-90f2-

f5960feb9cea&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo admite nacionalizar a TAP, caso não seja possível chegar a acordo com os acionistas
privados. As negociações entre as duas partes estão a decorrer, com o objetivo de conseguir um
acordo antes do Conselho de Ministros de amanhã. O Presidente da República já pediu a melhor
solução para a empresa.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Pedro Nuno Santos, ministro das
Infraestruturas.
Comentário de Maria João Marques e Susana Peralta, economistas; Henrique Louro Martins, Sindicato
do Pessoal de Voo da Aviação Civil; Ricardo Cabral, economista.
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A25  
TSF

 	Duração: 01:26:37

 	OCS: TSF - Fórum TSF

 
ID: 87323961

 
01-07-2020 10:17

Fórum TSF: Situação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc3a86f4-bc67-41fe-a656-

4d9a6a38aa32&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Fórum TSF desta manhã falamos da situação da TAP e das negociações que estão em curso para
salvar a empresa.
 
- intervenção de Henrique Louro Martins, presidente Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação
Civil, Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, André Teives, presidente Sindicato dos Técnicos de
Handling dos Aeroportos, Cristina Carrilho, coordenadora Comissão de Trabalhadores da TAP, Pedro
Ivo Carvalho, diretor-adjunto do Jornal de Notícias, José Sousa, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, Paulo Manso, presidente do Sindicato dos Técnicos de
Manutenção de Aeronaves; Anselmo Crespo, subdiretor da TSF.
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A26  
Antena 1

 	Duração: 00:05:04

 	OCS: Antena 1 - Contas do Dia

 
ID: 87320366

 
01-07-2020 08:49

"Contas do Dia" - Situação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48c34919-3c04-43e2-98f3-

398cd7b9a713&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
"Contas do Dia" com Helena Garrido sobre a situação da TAP.
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Greve parcial na STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b4d5a02-6d8f-42a0-b21e-

462234ec689b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Porto, ontem a greve na STCP deixou a cidade de sem autocarros e hoje começa nova paralisação.
Uma paralisação por tempo indeterminado mas a partir de agora é uma greve parcial às últimas duas
horas de cada turno, durante a semana, aos sábados, Domingos e feriados.
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