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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88351671

 
01-09-2020 18:09

FESAP não abdica dos aumentos prometidos o ano passado pelo Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2cf0c691-b78a-4f37-b3a4-

59fd08a16981&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A FESAP não abdica dos aumentos prometidos o ano passado pelo Governo, pelo menos 1% para a
função pública.
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A2  
Antena 1

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88354642

 
01-09-2020 20:08

FESAP ameaça com uma greve na área da saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2f40060-d548-49de-9905-

6affe5aed6a2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A FESAP não abdica de aumentos que foram prometidos no ano passado pelo Governo, pelo menos
1% para a função pública.
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A3  
TSF

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88353702

 
01-09-2020 20:06

Greve no setor da Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=11f358c8-1362-49c5-826e-

ceb8bc442bb6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Federação dos Sindicatos da Administração Pública admite marcar uma greve no setor da Saúde.
Entre as preocupações da federação, estão os profissionais de saúde com 20 e 30 anos de serviço, que
ganham o salário mínimo. O dirigente sindical, José Abraão, avisa que pode ser marcada uma greve
dos técnicos de saúde, se a federação não foi recebida pela ministra da Saúde.
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A4  
Antena 1

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88354505

 
01-09-2020 19:10

FESAP não abdica dos aumentos prometidos o ano passado pelo Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c09142c-5c48-4f29-93ce-

8778fd33c30a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A FESAP não abdica dos aumentos prometidos o ano passado pelo Governo, pelo menos 1% para a
função pública.
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A5  
Rádio Observador

 	Duração: 00:01:22

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 88354392

 
01-09-2020 18:29

FESAP ameaça com uma greve na área da saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a852f2ae-92ca-4ab2-81e9-

98f5f5f8c179&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Caso não seja recebida pela ministra da Saúde, a Federação de Sindicatos da Administração Pública
admite convocar uma greve de técnicos de saúde até ao final do mês. A garantia vem do secretário-
geral da FESAP, que aponta o dedo ao Governo. Em declarações aos jornalistas, José Abraão pede ao
executivo de António Costa que cumpra os compromissos de aumentar o salário dos técnicos de
saúde. Caso a ministra da Saúde não aceite reunir-se com a FESAP, o dirigente admite convocar uma
greve.
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A6  
Rádio Observador

 	Duração: 00:11:30

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 88354335

 
01-09-2020 18:13

Tribunais voltaram hoje a funcionar em pleno

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a022c159-6960-4f3d-997d-

ee1025ca1eb2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os tribunais voltaram hoje a funcionar em pleno. É a reabertura do ano judicial que retoma com vários
casos mediáticos, depois das férias os trabalhos na justiça voltou à normalidade e há vários casos
mediáticos que marcam este regresso.
Declarações de Manuel Soares, pres. da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
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A7  
Renascença

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88351370

 
01-09-2020 18:01

FESAP ameaça com uma greve na área da saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=665e6c1d-0d72-4424-be5c-

e3cfdebf5026&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A FESAP ameaça com uma greve na área da saúde até ao final do mês, José Abraão dá 15 dias à
ministra Marta Temido para resolver a situação dos assistentes operacionais e dos técnicos superiores
de diagnóstico e terapêutica.
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:01:01

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88350739

 
01-09-2020 17:04

Técnicos de saúde podem vir a convocar uma greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa745dbf-b285-410c-a9f1-

b59e9961d7e9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os técnicos de saúde podem vir a convocar uma greve até ao final do mês, se não forem recebidos
pela Ministra da Saúde.
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A9  
Renascença

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88350957

 
01-09-2020 17:03

FENPROF assinala a abertura do ano escolar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4d5ca54-27f5-4df4-b580-

d0be9c9deaf0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A FENPROF dá 15 dias ao Governo para que tome todas as medidas necessárias para que as escolas
abram com condições de higiene integradas no combate à COVID-19.

Página 9



A10  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88349614

 
01-09-2020 15:57

Fenprof assinala a abertura do ano escolar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=816ea8cd-7f71-4b58-a351-

306b8880cc27&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A FENPROF diz que não estão reunidas condições para o regresso dos alunos às escolas. O secretário-
geral, Mário Nogueira responsabilizou o Ministério da Educação.
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A11  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88349597

 
01-09-2020 15:56

Auditoria ao BES e Novo Banco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e2f284e2-b869-4246-b169-

72fb349edd92&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O CDS requereu, com caráter de urgência, a audição do governador do Banco de Portugal, Mário
Centeno e do ministro das Finanças, João Leão. É um pedido que surge na sequência da auditoria à
gestão do Novo Banco, que revela perdas líquidas de mais de 4 mil milhões de euros.
Declarações de Cecília Meireles.
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A12  
Antena 1

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88348898

 
01-09-2020 15:09

Cuidados com o regresso às aulas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b72e29d4-9fd2-482b-b114-

03e8fdc4cedc&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A propósito do início das aulas, a Fenprof acusa ministério de Educação de não o ter preparado da
melhor forma. A Federação Nacional de Professores admite responsabilizar na justiça o Governo, por
não ter alegadamente acautelado os 12 mil professores que fazem parte dos grupos de risco.
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A13  
Antena 1

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88347227

 
01-09-2020 14:07

Cuidados com o regresso às aulas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ada83cd-7c17-48dc-9aee-

72bcd28e5748&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A menos de duas semanas da abertura do ano escolar nas escolas públicas, a FENPROF acusa o
ministro da Educação de não ter preparado o início das aulas e admite responsabilizar judicialmente o
Governo, por não acautelar os 12 mil professores que fazem parte do grupo de risco. Declarações de
Mário Nogueira, FENPROF.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-01 16:08
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-01 17:10
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A14  
Renascença

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88347401

 
01-09-2020 14:01

FENPROF assinala a abertura do ano escolar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92ae28db-ec44-481c-862e-

a23278c81d46&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A FENPROF diz que o Governo tem 15 dias para fazer o que não fez em julho e Agosto. Em conferência
de imprensa em Coimbra, o secretário-geral Mário Nogueira pediu ao Executivo que tome todas as
medidas para que as escolas abram com condições de higiene.

Página 14



A15  
Antena 1

 	Duração: 00:01:42

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88346188

 
01-09-2020 13:07

Tribunais retomam a atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e96ec59-4e12-45c2-a37c-

cd18d1523cbf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No dia em que reabrem os tribunais, os funcionários queixam-se de falta de meios e obras em atraso.
Os magistrados apontam falhas para abrir o ano em segurança. António Ventinhas, do Sindicato dos
Magistrados do Ministério Público, dá o exemplo da preparação dos tribunais para a COVID-19.
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A16  
Renascença

 	Duração: 00:00:26

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88346284

 
01-09-2020 13:01

Preparação do regresso às aulas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd3e868a-776c-4b10-bbcb-

8de94e9f7b75&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ano letivo de regresso em tempo de COVID e a Fenprof a dizer que o Governo tem agora 15 dias
para fazer o que não fez em Julho e Agosto. Declarações de Mário Nogueira, secretário-geral da
Fenprof.
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A17  
Antena 1

 	Duração: 00:03:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88345076

 
01-09-2020 12:06

Tribunais retomam a atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=32760dca-801c-4f15-9eab-

eae696aeea13&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No dia em que reabrem os tribunais, as queixas de funcionários e magistrados. O Sindicato
Magistrados do Ministério Público fala de falhas para abrir o ano em segurança.
Declarações de António Ventinhas, Sindicato Magistrados do Ministério Público; António Marçal,
Sindicato dos Funcionários Judiciais.
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A18  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:12

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88345669

 
01-09-2020 11:58

Taxa de desemprego  na Zona Euro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=40012751-6762-4bcf-9cdc-

3f4f16b04fb6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Portugal começou o ano com a taxa de desemprego abaixo da média da Zona Euro, mas agora até
está acima.
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A19  
Antena 1

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88343866

 
01-09-2020 11:06

Urgência pediátrica do Hospital de Évora em risco por falta de médicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb1d0c7f-9a8b-4038-af4b-

dcaadabe93f7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Nos limites vive há muito a urgência pediátrica do Hospital de Évora. Com falta de médicos pediatras,
volta-se a falar do risco da urgência fechar. Para Alexandre Valentim Lourenço, a falta constante de
pediatras nesta unidade está ligada à política de contratações, que não atrai os médicos para projetos
de trabalho a longo prazo.
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A20  
Renascença

 	Duração: 00:00:26

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88344004

 
01-09-2020 11:02

Taxa de desemprego  na Zona Euro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8dfc119f-b18c-4e75-b01d-

933c00564d00&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A taxa de desemprego aumentou em julho na Zona Euro e na União Europeia para os 7,9%.
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A21  
Antena 1

 	Duração: 00:02:28

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88342225

 
01-09-2020 10:09

Protesto na área da Cultura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6003ae98-775b-423c-8cf1-

781a305f3696&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Tchin, tchinpela cultura num Drink de copo vazio, está marcado para as 3h da tarde junto ao Palácio
da Ajuda. Este Drink pela cultura que a plataforma cívica Convergência pela Cultura preparou para
esta tarde, um Drink irónico a lembrar a aridez dos apoios ao setor. Declarações de Alexandre Morais..
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A22  
Antena 1

 	Duração: 00:01:30

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88342097

 
01-09-2020 10:04

Tribunais retomam a atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=943f4121-4870-40c0-bc92-

0197be7a5a0d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Falta de funcionários, falta de equipamentos informáticos para quem está em teletrabalho, tribunais
em obras, é assim que reabrem os tribunais, no olhar do Sindicato dos Funcionários judiciais com
muitas dificuldades por resolver e ainda mais expostas, agora com a pandemia. Declarações de
António Marçal, secretário-geral do sindicato.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-01 11:04
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A23  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88342781

 
01-09-2020 10:00

Tribunais retomam a atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f441e01-cb7b-4179-873e-

4c99cf991c25&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os Tribunais voltam a funcionar em pleno a partir desta terça-feira.
Declarações de Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça
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A24  
TSF

 	Duração: 00:06:07

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88342170

 
01-09-2020 10:00

Milhares de Professores pedem para ficar em teletrabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f80840a3-7108-4eee-bb90-

de29b24e6c00&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Muitos professores estão a apresentar documentos nas escolas para ficar em teletrabalho. No dia em
que mais de 100 mil docentes do básico estão de regresso às escolas, a FENPROF sugere a
substituição dos professores que fiquem fazem parte do grupo de risco.
Declarações de Mário Nogueira, FENPROF; Filinto Lima, Associação de Diretores de Escolas Públicas;
Manuel Pereira, da Associação de Dirigentes Escolares; Rodrigo Queiroz e Melo, da Associação de
Estabelecimentos de Ensino Privado e Cooperativo.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-01 11:00
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A25  
Antena 1

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88340843

 
01-09-2020 09:05

Tribunais retomam a atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac3c5757-f59f-4061-9dea-

45d3314a14cb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Temos falado muito da reabertura das escolas, mas também os tribunais estão a reabrir, a partir de
hoje e o Sindicato de Funcionários Judiciais continua muito preocupado com a falta de funcionários e
pode ser uma crise ainda pior se houver baixas por causa, por exemplo, da COVID-19. António Marçal,
secretário-geral do sindicato, ouvido pela jornalista Lurdes Dias, dá o exemplo do Tribunal de Almada.
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A26  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:44

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88341197

 
01-09-2020 09:02

Tribunais retomam a atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=303c4a9a-3ff1-4032-8637-

9c8c3f80cbb2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Depois das férias judiciais, os tribunais voltam a funcionar em pleno a partir desta terça-feira. Os
oficiais de Justiça esperam uma enxurrada de novos processos e alertam para falta de segurança na
maioria dos tribunais.
Declarações de Carlos Almeida, Sindicato dos Oficiais de Justiça.
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A27  
TSF

 	Duração: 00:04:56

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88340895

 
01-09-2020 09:01

Milhares de Professores pedem para ficar em teletrabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f320a4ce-7ae9-495d-9f5a-

782e42fcf65b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Associação de Dirigentes Escolares revela que há professores que estão a apresentar documentos
nas escolas a pedirem teletrabalho. Manuel Pereira espera ainda por orientações do Ministério da
Educação para estes casos de professores que pertencem aos grupos de risco, mas desde já avisa que
são alguns milhares de docentes e que a situação pode ser bastante complexa.
Declarações de Manuel Pereira, da Associação de Dirigentes Escolares; Filinto Lima, Associação de
Diretores de Escolas Públicas; Mário Nogueira, FENPROF.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-01 09:30
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A28  
Antena 1

 	Duração: 00:00:55
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Médicos querem ser ouvidos por Marta Temido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb658ad5-0406-41a0-9ccd-

ed25a21e9a25&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos queixam-se que a ministra
da Saúde não teve um só encontro com estas estruturas, desde que se iniciou a legislatura e pedem
que Marta Temido discuta com os sindicatos, nomeadamente os impactos da pandemia no setor. O
secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, diz na Antena 1 esta
manhã, que existem alterações profundas que estão a ser feitas no Serviço Nacional de Saúde sem
que os profissionais sejam consultados e dá exemplos.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-01 09:32
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Plano de recuperação económica em análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4dac2768-5c45-40e9-82a4-

b953ba84ba96&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Damos agora destaque ao debate entre Paulo Trigo Pereira e Miguel Poiares Maduro. Em cima da
mesa vai estar o plano de Costa Silva para a recuperação económica do país.
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Falta de pediatras no Hospital de Évora

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=061acf60-f141-4fa9-abdc-

1825ff6d9c66&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Depois da denúncia do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, chega agora a confirmação por parte do
Hospital de Évora. Faltam mesmo pediatras na urgência devido a baixas médicas e à rescisão de
contrato de três profissionais.
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Tribunais retomam a atividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a167331-5696-435f-a6bd-

b7f888c071f4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os tribunais voltam a funcionar em pleno a partir de hoje. Os oficiais de Justiça espera uma enxurrada
de novos processos nos próximos meses.
Declarações de Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça.
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Médicos querem ser ouvidos por Marta Temido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3e5aafb2-a4f8-4de1-9161-

2711933f65c8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos lembram à ministra da
Saúde que não teve ainda um único encontro com estas estruturas desde que a legislatura começou,
acham que está na hora e exigem a Marta Temido que se sente com eles à mesa para debater os
impactos da pandemia no setor da Saúde, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato
Independente dos Médicos reclama que há alterações profundas, alterações que estão a ser feitas no
Serviço Nacional de Saúde por causa da pandemia também sem ouvir os profissionais.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-01 08:05
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-01 09:07
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