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A1  
TSF

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88373156

 
02-09-2020 20:06

Novo curso de Medicina da Universidade Católica

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1db090a-6cfa-4123-818b-

cb06f00973dc&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Ordem dos Médicos considera que a política prevaleceu sobre a esfera técnica no novo curso de
Medicina da Universidade Católica. Os médicos falam em condicionamento político e em comunicado
alertam para problemas que colocam em causa a qualidade do curso. No mesmo sentido, foram as
palavras do bastonário Miguel Guimarães, em declarações esta tarde à RTP.
Declarações de Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos; Marta Temido, ministra da
Saúde.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:01:23

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88374900

 
02-09-2020 19:02

Conselho de Escolas Médicas lamenta aprovação do curso de Medicina da Universidade Católica

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e1912a2a-a220-4021-af49-

dc2917e100a2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Conselho de Escolas Médicas lamenta a aprovação do curso de Medicina da Universidade Católica.
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A3  
Rádio Observador

 	Duração: 00:01:02

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 88373474

 
02-09-2020 18:08

Novo ano letivo arranca daqui a duas semanas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3f9a9590-3c18-46a2-96d1-

4841c402b096&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O novo ano letivo arranca daqui a duas semanas, o Governo garante que está a preparar regras mais
específicas para o regresso às aulas.
Declarações de Marta Temido, ministra da Saúde.
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A4  
Antena 1

 	Duração: 00:01:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88379663

 
02-09-2020 22:03

Novo curso de Medicina da Universidade Católica

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4b6181aa-d385-4a0a-b007-

6aa79bdbbd8b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato Nacional do Ensino Superior diz que está preocupado com a contratação dos professores
do novo curso de Medicina na Universidade Católica. O sindicato defende um corpo docente próprio e
diz que essa questão não está acautelada na proposta da Universidade Católica. O presidente do
Sindicato do Ensino Superior, Gonçalo Leite Velho, está preocupado, porque não sabe se vai haver ou
não um corpo docente próprio contratado devidamente e com qualificação avançada.
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A5  
Renascença

 	Duração: 00:01:30

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88379270

 
02-09-2020 21:00

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe6c4090-8501-4f54-aa91-

a62632f6bac5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Cerca de 22.000 empresas já recorreram aos apoios pós lay-off simplificado, representam um
universo de 240.000 trabalhadores. Informação avançada esta tarde pela ministra do trabalho, Ana
Mendes Godinho, no final da primeira reunião de concertação social pós férias.
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A6  
TSF

 	Duração: 00:01:10

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88373159

 
02-09-2020 20:09

António Costa pede aos portugueses que usem máscaras reutilizáveis nacionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=36549b30-6701-4dde-ab81-

40fa55a0ea78&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa pede aos portugueses que usem máscaras reutilizáveis nacionais. Depois de receber
associações do setor têxtil no Palácio de São Bento, o primeiro-ministro defendeu que essas são
máscaras 3 em 1 e explicou porquê.
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A7  
Antena 1

 	Duração: 00:01:22

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88374911

 
02-09-2020 20:02

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=292fdf32-45c5-4160-9789-

f3c4b8e0984c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo afirma que a manutenção dos postos de trabalho deve continuar a ser a prioridade na
recuperação da economia.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-02 21:05
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-02 22:06
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A8  
Renascença

 	Duração: 00:01:56

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88374919

 
02-09-2020 20:00

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a2e9072-b3ed-452f-ad54-

435994b6db7e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A UGT avisa o Governo de que se insistir no lay-off simplificado não haverá acordo na concertação
social. Carlos Silva e diz não aceitar que trabalhadores continuem a ser os sacrificados.
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A9  
TSF

 	Duração: 00:04:00

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88373127

 
02-09-2020 19:01

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99232f9a-69f2-4b69-b59b-

654fcd4a7e85&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A UGT avisa que se o Governo voltar a avançar com o lay-off simplificado, os trabalhadores não
podem continuar a ser penalizados. O aviso foi deixado no final da reunião da concertação social por
Carlos Silva, altura em que o secretário-geral da UGT revelou que é vontade dos patrões que o
Governo volte a simplificar os lay-off.
Declarações de Carlos Silva, UGT; Isabel Camarinha, CGTP; Ana Mendes Godinho, ministra do
Trabalho; António Saraiva, CIP.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-02 20:03
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A10  
Renascença

 	Duração: 00:01:00

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88374898

 
02-09-2020 19:01

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbab6375-bd53-44ef-932b-

5c3b1ba85441&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A solução para recuperar o país não passa pelo aumento de salários mas pela preservação e
qualificação dos postos de trabalho. A afirmação de António Saraiva da Confederação Empresarial de
Portugal.
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A11  
Rádio Observador

 	Duração: 00:06:16

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 88373887

 
02-09-2020 18:22

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71e0e14f-a4f9-474b-8b64-

b1c1ff00256c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O sindicato que representa os trabalhadores do Santuário de Fátima acusa este local de culto de estar
a aproveitar-se da pandemia de COVID-19 para fazer despedimentos que já queria fazer a algum
tempo.
Declarações da representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria Turismo
Restaurantes e Similares do Centro; pres. da CM de Ourém.
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A12  
Rádio Observador

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 88373869

 
02-09-2020 18:20

COVID-19 em lar de Santarém

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f1eca2e4-73f1-4443-b1a7-

e7aa81ffc6c3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em Santarém os utentes da casa de repouso Fonte Serrão, que não testaram positivo para a COVID-
19, vão ser transferidos para um lar em Fátima.
Declarações do presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves.
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A13  
Antena 1

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88371641

 
02-09-2020 18:11

PM apela ao uso de máscaras reutilizáveis feitas em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3ef362c-e1f4-4859-a885-

08dbce045871&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O primeiro-ministro apelou, esta tarde, ao uso de máscara de preferência de produção nacional. Foi a
mensagem deixada por António Costa depois de ter recebido em São Bento as associações dos
setores.
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A14  
TSF

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88371469

 
02-09-2020 18:03

António Costa apela à utilização de máscaras reatualizáveis portuguesas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9950c973-0a1d-42e0-9a49-

b299ae8e0a49&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa apela à utilização de máscaras reatualizáveis portuguesas. O primeiro-ministro recebeu
hoje várias associações ligadas ao setor e  sublinhou que são várias as vantagens em utilizar estas
máscaras.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-02 19:06
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A15  
Renascença

 	Duração: 00:00:48

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88371861

 
02-09-2020 18:02

António Costa apelou ao uso de máscaras reutilizáveis feitas na indústria têxtil portuguesa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=810178d2-b0c4-4846-80c8-

db2be963063b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa apelou ao uso de máscaras reutilizáveis feitas na indústria têxtil portuguesa. Diz o
primeiro-ministro que são 3 em 1, ajudam o ambiente, o emprego e a saúde.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-09-02 20:02
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A16  
Antena 1

 	Duração: 00:01:42

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88370720

 
02-09-2020 17:10

STE insiste no aumento de 1% para o próximo ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3156a27-f074-4168-9eb5-

cc08a8d86f52&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado insiste no aumento de 1% para o próximo ano e essa foi
uma das propostas apresentadas ao Governo para incluir no próximo orçamento.
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A17  
Renascença

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88370948

 
02-09-2020 17:02

Ameaça de greve no arranque do ano letivo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96939d34-d9cb-4bea-88fe-

b03e237d9981&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há uma ameaça de greve no arranque do ano letivo. O Sindicato de Todos os Professores avança com
pré-aviso para os primeiros dias de aulas.
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A18  
Antena 1

 	Duração: 00:04:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88370591

 
02-09-2020 17:00

COVID-19 em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c23f220a-0660-4486-9e3a-

35a80cb828a5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os casos de novos infetados com COVID-19 voltaram a subir. Foram 390 de ontem para hoje,
segundo revela o boletim da Direção-Geral da Saúde conhecido ao princípio da tarde.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-02 18:00
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A19  
Renascença

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88369574

 
02-09-2020 16:00

Sindicato de Todos os Professores ameaça com greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=58565d23-1d37-426e-81a0-

482b98b3ecad&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Ameaça de greve no arranque do ano letivo. O Sindicato de Todos os Professores avança com um pré-
aviso de greve para os primeiros dias de aulas, caso não estejam garantidas condições de segurança
face ao risco de contágio de COVID-19.
Declarações de André Pestana.

Página 19



A20  
Antena 1

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88368389

 
02-09-2020 15:01

COVID-19: Mortes no lar do Montepio do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf6f906c-984d-44fc-93cc-

ab8943ca4323&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Porto e um cenário de terror, o descrito por quem trabalha no lar onde morreram 16 pessoas
devido à COVID-19, as Residências Montepio. Falta material de proteção e pessoal. As mortes foram
escondidas, denuncia  delegada sindical Horácia Bordalo. A administração recusa as denúncias.
Declarações de Idália Serrão.
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A21  
TSF

 	Duração: 00:01:13

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88367326

 
02-09-2020 14:12

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c365c0ba-e07a-48ab-9b34-

1e9c51fd8e7c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Helena Cardinali do Sindicato de Hotelaria do Centro acredita que a COVID-19 é apenas uma desculpa
para o Santuário de Fátima despedir pessoas. A dirigente sindical desconfia que vão sair mais de 50
funcionários.
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A22  
Antena 1

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88367262

 
02-09-2020 14:02

Mortes envoltas em secretismo, denuncia sindicalista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4194ec1e-beaf-43f2-86ec-

d399dcccfa5d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Porto é um cenário de terror o descrito por quem trabalha no lar onde morreram 16 pessoas
devido à COVID-19 - as Residências Montepio. Falta material de proteção pessoal, as mortes foram
escondidas. Denúncias de uma delegada sindical.
Declarações de Horácia Bordalo.
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A23  
TSF

 	Duração: 00:02:59

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88366678

 
02-09-2020 13:08

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=72f93cbd-69c2-40db-bf8a-

7183b7da45f9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Helena Cardinali do Sindicato de Hotelaria do Centro acredita que a COVID-19 é apenas uma desculpa
para o Santuário de Fátima despedir dezenas de trabalhadores. A dirigente sindical não tem um
número concreto, mas desconfia que vão sair mais de 50 funcionários começando pelos mais recentes.
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A24  
Antena 1

 	Duração: 00:03:17

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88366305

 
02-09-2020 13:01

COVID-19 no lar das Residências Montepio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a2e4212-2303-4b5c-a20e-

f40f2ff2e181&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Pânico, terror e secretismo. É este o cenário descrito por quem trabalha no lar do Porto onde
morreram 16 pessoas devido à COVID-19, as Residências Montepio. Falta material de proteção, uma
máscara tem que ser usada durante 2 dias, há tarefas que já são feitas sem luvas. Falta pessoal.
Denúncias de uma delegada sindical à Antena 1.
Declarações de Horácia Bordalo, delegada sindical; Idália Moniz, administradora.
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A25  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:12

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88366946

 
02-09-2020 12:59

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6e520dd-e9a2-4a54-9c62-

166504f68fcf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Santuário de Fátima prevê o despedimento até 50 trabalhadores. Uma medida que faz parte do
plano de reestruturação interna para a redução de postos fixos na sequência da queda do número de
peregrinos, sobretudo estrangeiros.
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A26  
Antena 1

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88365393

 
02-09-2020 12:04

Mortes envoltas em secretismo, denuncia sindicalista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fdef26e5-5082-4277-94dc-

ff357583fe4a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Mortes envoltas em secretismo e famílias sem informação sobre o que estava a acontecer. É esta a
denúncia de uma delegada sindical das Residências Montepio, no Porto, onde morreram 16 utentes
infetados com COVID-19. Horácia Bordalo diz mesmo que, quando a situação já estava descontrolada,
passava-se para o exterior a imagem de que tudo estava bem. Nem os funcionários eram informados
das mortes que aconteciam.
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A27  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:54

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88365559

 
02-09-2020 11:56

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5122f494-5f42-48da-a106-

07a8bcf6d796&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Santuário de Fátima prevê o despedimento até 50 trabalhadores. É uma medida que faz parte do
plano de reestruturação interna para a redução de postos fixos de trabalhj, por causa da queda do
número de peregrinos, sobretudo estrangeiros.
Declarações de Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário.
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A28  
Antena 1

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88363409

 
02-09-2020 11:02

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd519128-c916-4422-a3e3-

77129c08e577&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Santuário de Fátima vai despedir até 50 trabalhadores. O Santuário tem em curso um processo de
rescisões amigáveis para reduzir os custos fixos.
Declarações de Carmo Rodeia.
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A29  
TSF

 	Duração: 00:03:26

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88361343

 
02-09-2020 10:10

Processo do reestruturação do Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0485e25b-e75f-4e6f-bc4a-

b22a2678176a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em desenvolvimento está a revelação que chegou de Fátima na última noite. O Santuário prepara-se
para despedir até 50 trabalhadores, alegando que as receitas caíram muito devido à pandemia que
cancelou a chegada de peregrinos e de viagens de grandes grupos a este que é um dos maiores
santuários católicos do mundo e que faz uma gestão de milhares de euros.
Declarações de Manuel Vilas Boas, jornalista especializado em assuntos religiosos e de Carmo Rodeia,
porta-voz do Santuário de Fátima.
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A30  
Renascença

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88361681

 
02-09-2020 10:03

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f84f768e-90f7-432e-b700-

9af79e715e1f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os patrões e os sindicatos reúnem-se hoje com o Governo na concertação social. O futuro do trabalho
em tempo de pandemia marca o encontro, onde o líder da UGT garante que vai defender a valorização
dos salários, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional para, pelo menos 670 euros.
Declarações de Carlos Silva, líder da UGT.
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A31  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:17

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88361972

 
02-09-2020 10:02

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d03c6d01-55a6-4082-95f7-

17a1d82827e5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Santuário de Fátima prevê o despedimento de até 50 trabalhadores. Em causa a queda das receitas
causada pela pandemia de COVID-19.
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A32  
Renascença

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88360377

 
02-09-2020 09:31

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=700a84b4-761b-4818-9f10-

a204e2080875&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em Lisboa, o Governo e os parceiros sociais reúnem-se para discutir o futuro do trabalho e questões
relacionadas com a pandemia de COVID-19. Patrões e sindicatos querem ouvir as propostas do
Executivo, numa altura em que a retoma económica está a ser difícil e que o desemprego está a
aumentar.
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A33  
TSF

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88360206

 
02-09-2020 09:31

Governo e parceiros sociais reúnem-se para discutirem o futuro do trabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a81ce9e-c3c1-4c6a-b0ab-

a3d0299e22c9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os parceiros sociais e o Governo voltam a reunir-se. Vão discutir o futuro do trabalho e pretendem
também fazer um ponto de situação sobre a COVID-19.
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A34  
Renascença

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88360343

 
02-09-2020 09:31

Despedimentos no Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8740e2c1-97ab-4c7e-b5bd-

df02f740de3c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Santuário de Fátima prepara-se para despedir trabalhadores. É o que indica à Renascença a porta-
voz do Santuário.
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A35  
Renascença

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88359562

 
02-09-2020 09:03

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3237be4-3c3b-4064-87a5-

c8402f65e950&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Patrões e sindicatos reúnem-se hoje com o Governo na concertação social. O futuro do trabalho em
tempo de pandemia marca o encontro, onde o líder da UGT garante que vai defender a valorização dos
salários, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional para, pelo menos 670 euros.
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A36  
TSF

 	Duração: 00:00:07

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88358624

 
02-09-2020 08:31

Governo e parceiros sociais reúnem-se para discutirem o futuro do trabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18f1cce5-53ec-4360-bd2e-

f25ec96193c7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os parceiros sociais e o Governo vão reunir-se hoje para discutir o futuro do trabalho e para fazerem
um ponto de situação sobre a COVID-19.
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A37  
Renascença

 	Duração: 00:00:09

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88358688

 
02-09-2020 08:30

Reunião da concertação social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d0a499da-fda1-4af7-af84-

8eb7aa8d1140&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Patrões e sindicatos reúnem-se hoje com o Governo na concertação social. O futuro do trabalho e
questões relacionadas com os efeitos da pandemia são os temas em cima da mesa.
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A38  
TSF

 	Duração: 00:04:07

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88357939

 
02-09-2020 08:07

Processo do reestruturação do Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99af34f3-73e4-4747-aab4-

4a73016b1229&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Santuário de Fátima vai despedir até 50 trabalhadores alegando que as receitas caíram muito
devido à pandemia que cancelou a chegada de peregrinos e das viagens de grupos grandes neste que
é um dos maiores santuários católicos do mundo. A notícia avançada pela TVI ontem à noite dava
conta de um despedimento de uma centena de funcionários. Carmo Rodeia, a porta-voz do Santuário
de Fátima em declarações à TSF confirma os despedimentos mas retifica o número. São até 50
trabalhadores que, para já, foram convidados a fazer uma reflexão para rescisões amigáveis.
Declarações de Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário de Fátima; Manuel Vilas Boas, jornalista
especialista em questões religiosas.
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A39  
Rádio Observador

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 88358496

 
02-09-2020 08:01

Urgência pediátrica do Hospital da Feira está em risco de fechar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=be8b14df-b384-49c5-acd7-

336a54e5db99&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Na Vila da Feira, os médicos da urgência pediátrica assinaram uma escusa de responsabilidade. Dizem
que o serviço está comprometido por falta de recursos humanos. O Sindicato Independente dos
Médicos aponta irregularidades na elaboração das escalas de urgência e em comunicado fala num risco
clínico inaceitável para os doentes. Alega também que há grande exaustão entre os profissionais de
saúde. O documento de escusa de responsabilidade já foi entregue, o serviço de urgência pediátrica
da feira faz parte do Centro Hospitalar de entre o Douro e Vouga. No mesmo comunicado, o Sindicato
diz que a postura do governo é a de menosprezar os médicos e as melhorias na carreira e que por isso
não admira que recém especialistas hesitem em ficar presos ao Serviço Nacional de Saúde.
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A40  
Renascença

 	Duração: 00:03:14

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88357521

 
02-09-2020 07:05

Governo e parceiros sociais discutem o futuro do trabalho em tempo de pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ec62aa5d-a646-43dd-948d-

a1ef77bab230&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Governo e parceiros sociais discutem hoje o futuro do trabalho em tempo de pandemia. É uma reunião
convocada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que vai decorrer no Palácio da
Ajuda, em Lisboa. Teletrabalho, aumentos salariais, proteção do emprego e layoff, são temas desta
reunião, mas Carlos Silva, secretário-geral da UGT, já disse à Renascença que não vai com grandes
expectativas para este encontro. Já o líder da Confederação do Comércio de Portugal não quer ouvir
falar de aumentos salariais. João Vieira Lopes diz que nesta altura é difícil fazer previsões.
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A41  
Renascença

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88357349

 
02-09-2020 07:02

Urgência pediátrica do Hospital da Feira está em risco de fechar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd390439-d812-4f14-a9c1-

57536b4b90d1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A urgência pediátrica do Hospital da Feira está em risco de fechar por falta de profissionais. O alerta é
do Sindicato Independente dos Médicos, que diz que os médicos daquele serviço já entregaram um
documento de escusa de responsabilidade. Ontem, o mesmo sindicato tinha avisado que se não forem
contratados mais médicos a cirurgia no serviço de Urgência do Hospital de Beja também pode ter de
encerrar.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-09-02 08:02
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A42  
Renascença

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88357276

 
02-09-2020 07:01

Governo e parceiros sociais reúnem-se para discutirem o futuro do trabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=927df289-4bb4-4105-9559-

61d2364297bc&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Governo e parceiros sociais reúnem-se hoje para discutirem o futuro do trabalho e para fazerem o
ponto de situação da pandemia. O Palácio da Ajuda recebe a reunião da Comissão Permanente da
concertação social, que vai contar com a ministra do Trabalho.
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A43  
TSF

 	Duração: 00:03:25

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88357259

 
02-09-2020 06:59

Processo do reestruturação do Santuário de Fátima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d30c868-2a2f-4328-a9ae-

a7cd52366469&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Santuário de Fátima vai até despedir 50 trabalhadores alegando que as receitas caíram muito
devido à pandemia que causou uma quebra no número de peregrinos e nas viagens de grandes
grupos. Este é um dos maiores santuários católicos do mundo que tem em preparação um plano de
reestruturação. A notícia avançada pela TVI ontem à noite dava conta de uma centena de
funcionários. Carmo Rodeia, a porta-voz do Santuário de Fátima em declarações à TSF confirma os
despedimentos, mas retifica o número. São até 50 trabalhadores que, para já, oram convidados a
fazer uma reflexão para rescisões amigáveis.
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