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A1  
Renascença

 	Duração: 00:00:19

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87217347

 
24-06-2020 21:01

Empresas em lay-off

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38a04d44-3b01-4dd8-8743-

126ad5949d81&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O número de empresas que aderiram ao lay-off tradicional aumentou em mais de 30 vezes entre abril
e maio para mais de 4.600. Os trabalhadores abrangidos totalizam mais de 44.400, é o valor mais alto
de sempre. Dado que consta das estatísticas mensais da Segurança Social.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87213643

 
24-06-2020 20:03

Dados do INE

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=541416ee-b8cf-4f16-b04e-

cdb5c1917d86&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministério das Finanças promete manter o compromisso com rigor e disciplina das contas, reação
aos dados do INE que revela um défice orçamental de 1,1 por cento no primeiro trimestre deste ano,
refletindo os efeitos da pandemia. Na análise do economista João Cerejeira, o segundo trimestre vai
trazer um agravamento do saldo orçamental, que pode pôr em causa as previsões do Governo para o
défice deste ano.
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A3  
Antena 1

 	Duração: 00:02:02

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87213659

 
24-06-2020 19:05

Cuidadores informais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6d315cb-4c72-4113-a173-

a52710364ad5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os cuidadores informais, quem cuida de pessoas dependentes, por exemplo, vivem tempos ainda mais
complicados e hoje foram a Belém pedir ajuda ao Presidente da República.
Declarações de Nélida Aguiar, dirigente da Associação.
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A4  
Renascença

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87211411

 
24-06-2020 19:03

PSD quer pagamento de mais meio salário a cada funcionário do SNS envolvido no combate à
COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c3613546-b4d5-4d64-a2c0-

9467763c8258&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O PSD quer o pagamento de mais meio salário a cada funcionário do Serviço Nacional de Saúde
envolvido no combate à COVID-19, é uma das propostas defendidas em conferência de imprensa por
Duarte Pacheco, no âmbito do orçamento suplementar.
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A5  
Renascença

 	Duração: 00:00:40

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87211403

 
24-06-2020 19:02

COVID-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6f107715-56ad-4294-9ec0-

3ba9b4d50336&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministério da Saúde garante que a rede hospitalar da região de Lisboa e Vale do Tejo não está
sobrecarregada, ao ponto de colocar em risco a assistência às populações. Apesar dos números de
novas infeções por COVID-19 na zona da capital, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila
Madeir,a garante que a capacidade dos hospitais não está em causa. Isto no dia em que Marcelo
Rebelo de Sousa garante não haver descontrolo da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo. O
Presidente fala de estabilização do número de infetados, a par do aumento do número de testes
realizados. Declarações do Presidente, após um encontro com especialistas no Infarmed.
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A6  
Renascença

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87217306

 
24-06-2020 21:00

468.000 trabalhadores vão ter acesso ao complemento extraordinário de estabilização

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9626d811-7d85-4ad1-9c58-

20fc53ed9a2f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Cerca de 468.000 trabalhadores vão ser abrangidos pelo complemento extraordinário de estabilização.
Número que representa pouco mais de metade dos 850.000 que estão em lay-off simplificado, apoio
criado pelo Governo para compensar os trabalhadores com remunerações base até dois salários
mínimos e que tenham perdido rendimentos. A prestação será entre 100 e 351 euros pagos em julho
como explica a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.
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A7  
Antena 1

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87213668

 
24-06-2020 19:13

Sindicato dos Jornalistas considera graves as declarações feitas ontem pelo treinador do Benfica

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3563f0e1-4a78-4e0f-8544-

0edd1c411f6d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Jornalistas considera graves as declarações feitas ontem pelo treinador do Benfica.
Bruno Lage lançou suspeitas sobre a idoneidade dos jornalistas, acusando alguns de cederem a
almoços, jantares e viagens, pagas por alguém que pretende ocupar o cargo de treinador do Benfica.
A acusação foi deixada no final do jogo que o Benfica perdeu em casa com o Santa Clara por 4-3.
Declarações de Sofia Branco, Sindicato dos Jornalistas.
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A8  
Renascença

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87211601

 
24-06-2020 19:04

Sindicato dos Jornalistas pede que Bruno Laje apresente provas das acusações que fez

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09f2e693-e710-4401-9234-

30ebeed8b567&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
As acusações de Bruno Laje à imprensa ontem, após a derrota com o Santa Clara, motivaram um
comunicado o Sindicato de Jornalistas perante essas mesmas graves declarações de almoços, jantares
e viagens pagas para promover outros treinadores.
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:04:17

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87213654

 
24-06-2020 19:01

Veto do Presidente da República/Reação dos partidos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3e17ae0-ecf1-48d6-8e12-

671a0537d524&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O PSD quer dar mais um dia de férias aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, por cada 80
horas de trabalho suplementar e também um prémio de desempenho, que pode ir até 50% de um
salário. São duas das 16 propostas de alteração na especialidade ao orçamento suplementar
entregues a pelos sociais-democratas e apresentadas esta tarde.
O PCP não aceita as limitações que o Presidente da República tentou impor ao Parlamento, com o veto
aos apoios aos sócios gerentes das pequenas empresas.
O PAN propõe que até ao final de Agosto seja regulamentada a tarifa social de energia porque a
pandemia veio agravar a vida de muitas famílias.
Declarações de Duarte Pacheco, PSD; Afonso Oliveira, PSD; Paula Santos, PCP; Inês Sousa Real, PAN.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-24 20:02
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A10  
Antena 1

 	Duração: 00:01:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87210014

 
24-06-2020 18:08

Atual situação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b5cc3fc-2632-4f3f-bf1f-

e1caf9ee0c0c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil quer esclarecimentos urgentes sobre a atual
situação da TAP. O sindicato entende que há necessidade de um entendimento generalizado sobre o
futuro da empresa, por isso o pres. Henrique Louro Martins quer uma clarificação por parte de todas
as entidades envolvidas, a começar pela própria transportadora.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-24 19:12
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A11  
Rádio Observador

 	Duração: 00:08:07

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87213339

 
24-06-2020 18:03

COVID-19 em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b907dfd-638a-4575-ae06-

e61d06855eb4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A hipótese de Portugal, e em particular a Grande Lisboa, estar a atravessar uma segunda vaga de
COVID-19 foi levantada na reunião de hoje entre os peritos de saúde pública e o poder político.
Comentários de Nuno Vinha, editor de Economia do Observador.
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A12  
Renascença

 	Duração: 00:01:03

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87209618

 
24-06-2020 17:03

Sindicato dos Jornalistas reagiu às declarações do treinador do Benfica

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e981185d-6890-4481-b600-

fd9abf3e4bb9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Jornalistas reagiu às declarações do treinador do Benfica, na sala de imprensa da Luz,
quando diz por outras palavras que há jornalistas a fomentar a sua substituição, falou em almoços e
viagens. Em comunicado hoje, o Sindicato dos Jornalistas considera graves as declarações e deixou
um apelo a Bruno Laje, que apresente provas que sustentem as suspeitas ou que na ausência delas,
se retrate publicamente. É ainda pedido ao Benfica que se demarque das declarações do seu
treinador.

Página 12



A13  
TSF

 	Duração: 00:03:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87207736

 
24-06-2020 16:05

COVID-19: reunião no Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35bd16ae-f8cc-4a8b-9f1f-

5f452f154dc7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira destaca que os dados revelam um aumento do
número de contágios. Não se trata de um aumento de testes.
Declarações de Moisés Ferreira, BE e de Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS; André ventura,
Chega.
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A14  
Renascença

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87205696

 
24-06-2020 14:01

COVID-19 no Hospital de Torres Vedras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b60adbd7-be35-4366-b4cd-

fdeac3fee971&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há seis infetados por COVID-19 no Hospital de Torres Vedras. Mais de 40 profissionais estão também
a ser testados. O foco de infeção teve origem no serviço de urgência daquela unidade depois de um
doente ter sido diagnosticado pelo novo coronavírus. Indicações avançadas à Renascença por Jorge
Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos.
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A15  
TSF

 	Duração: 00:31:01

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87205783

 
24-06-2020 14:01

COVID-19: reunião no Infarmed - declarações de Marcelo Rebelo de Sousa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=62450100-f631-432d-acbe-

6b3e57257589&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Presidente da República terminou a reunião com especialistas no Infarmed. Foi feita esta manhã
uma avaliação à evolução da doença da COVID-19 em Portugal, numa altura em que Lisboa e Vale do
Tejo continua a merecer toda a preocupação.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e de Jamila Madeira, Secretária de
Estado Adjunta e da Saúde.
- Ligação em direto.
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A16  
Renascença

 	Duração: 00:31:23

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87205099

 
24-06-2020 13:12

"Casa Comum"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9bf60945-9c23-4d29-8808-

2fd4783af036&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
"Casa Comum" com Francisco Assis e Paulo Rangel.
Temas em análise:
- COVID-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo;
- Final da Liga dos Campeões;
- Orçamento suplementar;
- Presidência da UE;
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A17  
Antena 1

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87204881

 
24-06-2020 13:11

COVID-19: reunião no Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=59b9fd70-3915-41f0-86d7-

7a54e38a066c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A situação da pandemia está a ser avaliada no Infarmed. O Presidente da República, o primeiro-
ministro, os líderes partidários e os representantes dos parceiros sociais estão a ouvir os especialistas
para avaliar em situação epidemiológica, desta vez com foco na Área Metropolitana de Lisboa onde
têm surgido a maioria dos novos casos.
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A18  
Renascença

 	Duração: 00:01:12

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87204581

 
24-06-2020 13:02

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses volta a exigir condições iguais para todos os enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a100a2e8-3948-4e4d-9f4a-

50d1f24e2eab&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses volta a exigir condições iguais para todos os enfermeiros,
independentemente do tipo de contrato. Esta manhã, numa ação de protesto junto Hospital Santa
Maria, em Lisboa, ficam críticas do sindicato a falta de respostas do Ministério da Saúde e a
administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Isabel Barbosa lamenta que haja enfermeiros
com vários anos de serviço, que apenas por terem um contrato individual de trabalho, não recebem
retroativos.
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A19  
Renascença

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87204550

 
24-06-2020 13:02

Apoios na pandemia a diabéticos e hipertensos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e73da11e-e370-48e4-8f94-

90e276df8ae4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os diabéticos e hipertensos sem condições para desempenharem funções em teletrabalho vão ter
direito justificar as faltas ao seu serviço ao abrigo de um regime especial. A alteração foi aprovada no
Parlamento esta quarta-feira na Comissão de saúde. A proposta altera o decreto do Governo,
apresentada pelo Bloco de Esquerda, PCP e PSD e aprovada com os votos a favor de todos os
partidos, menos do PS.
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A20  
Renascença

 	Duração: 00:00:59

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87204531

 
24-06-2020 13:01

COVID-19 no Hospital de Torres Vedras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a8ecf05-7ea0-4b93-bf88-

e15c9f00e2a9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Hospital do Oeste, em Torres Vedras, há 6 infetados pelo novo coronavírus. Mais de 40
profissionais de saúde estão a ser testados. A informação confirmada à Renascença por Jorge Roque
da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos médicos.
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A21  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:12

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87205066

 
24-06-2020 12:58

Autoridade para as Condições do Trabalho admite haver falsos recibos verdes na Casa da
Música

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f6195df-e392-48fe-9d4c-

e7ba14a9880e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Autoridade para as Condições do Trabalho admite haver falsos recibos verdes na Casa da Música, no
Porto. Possibilidade avançada esta manhã pela inspetora-geral da ACT numa audição no Parlamento.
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A22  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87205010

 
24-06-2020 12:57

COVID-19 no Hospital de Torres Vedras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b233cdd5-bcc7-4f64-a40e-

e2090a5740b6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há pelo menos 6 casos positivos de infeção por COVID-19 no Hospital do Oeste, em Torres Vedras.
São todos pacientes daquele hospital. Informação confirmada à Comercial por Roque da Cunha do
Sindicato Independente dos Médicos.
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TSF

 	Duração: 00:02:24

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87203548

 
24-06-2020 12:06

COVID-19 no Hospital Prisional de Caxias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=070f9e12-e275-4221-97d4-

bc6af88546e6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Guardas Prisionais está preocupado com os casos positivos dentro da cozinha do
hospital prisional de Caxias, mas também na prisão de Caxias até porque, como referiu há instantes à
TSF, as três funcionárias faziam trabalho em contacto com os detidos e com os guardas prisionais.
Declarações de Jorge Alves.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-24 13:03
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Renascença

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87203338

 
24-06-2020 12:04

Diabéticos e hipertensos passam a ser doentes de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f21214e0-2902-458c-a04a-

4dd490dd32f9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Parlamento alarga as faltas justificadas a hipertensos e diabéticos. Esta manhã, os deputados
aprovaram na especialidade a inclusão destes dois grupos de risco na lista de trabalhadores com faltas
justificadas na impossibilidade do desempenho de funções em regime de teletrabalho. Para os doentes
incluídos neste regime excecional bastará uma declaração médica para justificar as faltas.
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Denúncia do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d137187-a165-401a-a8b9-

9f22938e1385&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da plataforma logística da Azambuja fazem ponto da situação nas empresas que
continuam a identificar novos casos de infeção nas últimas semanas. Orlando Gonçalves do Sindicato
dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Portugal garante que nem todas as recomendações têm
sido aplicadas.
Declarações de Orlando Gonçalves do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Portugal
e de Margarida Manaia, diretora dos recursos humanos do Pingo Doce.
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Pingo Doce desmente informações avançadas pelo Sindicato

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b7e36de9-7410-446f-8935-

6ee0f9fea449&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Denúncias do sindicalista Orlando Gonçalves em relação à cadeia de supermercados e hipermercados
do Pingo Doce. Uma denúncia de que alguns trabalhadores que testavam positivo de COVID-19
estavam a ser mandados para casa, mas sem haver uma bateria de testes realizados nem mesmo o
fecho das lojas onde estes trabalhadores se encontravam. É uma informação que é desmentida pela
diretora de recursos humanos do Pingo Doce. Margarida Manaia diz-se indignada. Desmente as
informações avançadas pelo Sindicato e diz até que o Pingo Doce faz parte da solução e não do
problema.
Declarações de Margarida Manaia, diretora de recursos humanos do Pingo Doce.
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Queixas dos trabalhadores do Instituto da Segurança Social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8492d366-7557-4e45-899b-

75b10ff10ee7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores do Instituto da Segurança Social vão entregar um abaixo-assinado ao presidente do
Instituto. Queixam-se da falta de condições de segurança e saúde no local de trabalho. Falam em
níveis elevados de saturação de ar que provocam problemas respiratórios e receiam um agravamento
da situação com o regresso dos trabalhadores ao local de trabalho.
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COVID-19: reunião no Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=340347fb-5c6e-43ac-8695-

8db37a99bc67&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Esta é a hora para o início de mais uma reunião quinzenal sobre a situação da pandemia. No Auditório
do Infarmed, em Lisboa, especialistas da Direção-Geral de Saúde vão informar o Presidente da
República, o presidente do Parlamento  e também o Governo, os líderes partidários e os parceiros
sociais.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-24 11:00
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COVID-19 no Hospital Prisional de Caxias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9f5f6c7-230d-4d6c-950c-

8d4fc5741a4d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há 3 pessoas infetadas com COVID-19 no Hospital Prisional de Caxias. São 2 cozinheiras e uma
auxiliar que trabalham diariamente no hospital prisional. De acordo com Jorge Alves, presidente do
Sindicato do Corpo da Guarda Prisional estão já a ser identificados os guardas que estiveram nos
últimos dias a trabalhar no hospital prisional e os reclusos que estiveram em contacto já foram
separados.
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COVID-19 no Hospital Prisional de Caxias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=610ebeaf-a81b-469d-81ff-

590eb2bb0e54&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há pelo menos 3 casos de COVID no hospital prisional de Caxias. A Direção Geral dos Serviços
Prisionais esclarece que são trabalhadoras de uma empresa externa que presta serviços no hospital.
Estão assintomáticas e é dada garantia de que não há contágios internos nas cadeias portuguesas. Já
o presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais denuncia uma situação diferente.
Declarações de Jorge Alves.
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COVID-19: reunião no Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67f0a786-2070-4c8a-81d0-

0677ace132f8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Às 10 começa no Auditório do Infarmed, em Lisboa, a reunião quinzenal dos especialistas da Direção-
Geral de Saúde com os líderes partidários, também com os parceiros sociais e com as mais altas
figuras do Estado.
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COVID-19 na Azambuja

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=db598cb3-9560-4c1c-9714-

2add1adb4fd5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da Plataforma Logística da Azambuja estão a esta hora a fazer um ponto da situação
nas empresas que continuam a registar casos novos de infeção nas últimas semanas. Orlando
Gonçalves do Sindicatos dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Portugal disse à TSF que nem
todas as recomendações feitas têm sido aplicadas.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-24 10:02
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Plenário dos trabalhadores do Instituto da Segurança Social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f969b07e-ace3-4e77-8036-

10bfbac11223&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores do Instituto da Segurança Social queixam-se da falta de condições de segurança e
saúde no local de trabalho. Ao início da tarde vão reunir-se em plenário. O dirigente do Sindicato dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, Joaquim Ribeiro explica a situação.
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COVID-19 no hospital prisional de Caxias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d67e7a1f-e6ea-4634-9e64-

92fb5d6fd980&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há pelo menos três casos de COVID-19 no hospital prisional de Caxias. A Direção Geral dos Serviços
Prisionais esclarece que se trata de trabalhadores de uma empresa externa que presta serviços no
hospital.
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COVID-19: reunião no Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=469899c4-cb09-44cf-8fb6-

b0e36e0a2666&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os líderes políticos voltam a ser informados sobre a situação da pandemia. Desta vez está em cima da
mesa uma decisão prevista para amanhã de manter ou não de manter a situação de calamidade no
país ou em algumas regiões.
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COVID-19 no Hospital Prisional de Caxias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e1b4fb56-1d56-405c-88fe-

aae105dc4951&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Direção Geral dos Serviços Prisionais confirma três casos positivos de COVID-19 entre trabalhadoras
de uma empresa externa que presta serviços no hospital prisional de Caxias. A denúncia tinha sido
feita esta manhã a observadores pelo sindicato do Corpo da Guarda prisional.
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COVID-19: reunião no Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e6e523e-fee4-4906-be43-

20c44c4aa28a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Hoje é dia dos peritos da Direção-Geral de Saúde apresentarem o ponto da situação aos responsáveis
políticos. Os responsáveis que são o primeiro-ministro e alguns membros do Governo, o Presidente da
República, o presidente da Assembleia da República, os líderes partidários, também os parceiros
sociais e alguns autarcas.

Página 37



A38  
Renascença

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87195855

 
24-06-2020 07:02

Veto ao apoio extraordinário aos sócios-gerentes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c08f71f5-ed5c-49aa-8c91-

1c401911522b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O veto do Presidente da República ao apoio social extraordinário aos sócios-gerentes pode levar ao
encerramento de 40 mil empresas e ao despedimento de 150.000 trabalhadores.
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