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A1  
TSF

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87311619

 
30-06-2020 20:01

COVID-19/Setor da construção

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3955adba-78c8-4f25-a426-

b0c19ff61679&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas ainda não tem autorização do Governo para
avançar com uma plataforma que possa controlar o movimento dos trabalhadores da construção civil,
que é um dos setores mais afetados em Lisboa pelo surto da COVID-19. Reis Campos, o presidente da
Associação, denuncia que está à espera de luz verde do Governo desde Março, para um instrumento
que seria muito importante num setor com grande mobilidade de trabalhadores. Para Reis Campos as
atuais medidas são insuficientes.
Declarações de Reis Campos, pres. da AICCOPN.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:01:13

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87313651

 
30-06-2020 20:01

Futuro da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33a5dbe7-1a40-4de4-bd50-

f606a5b0ba88&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Deixar falir a TAP não é uma hipótese. O Presidente da República quer que se encontre a melhor
solução possível para que o país continue a ter uma TAP portuguesa. Quando questionado sobre a
eventual falência, Marcelo diz não ser uma hipótese que salvaguarde o interesse nacional.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa e de Rui Rio.
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A3  
Antena 1

 	Duração: 00:01:05

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87311039

 
30-06-2020 19:08

Candidatura de acesso ao ensino superior

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91e972c9-8846-454f-aa83-

538d94caa744&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, apresentou a proposta do Governo para os
alunos infetados com o novo vírus ou em isolamento que façam as provas de acesso ao ensino
superior na segunda fase e que possam candidatar-se à primeira fase do concurso de acesso. A
proposta do Governo está agora a ser avaliada pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
Declarações de João Costa.

Página 3



A4  
TSF

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87311601

 
30-06-2020 19:08

COVID-19/Setor da construção

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08e95b0e-a995-47f6-987e-

b2ee795b6922&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas está desde Março à espera do OK do
Governo, para avançar com uma plataforma que possa controlar a movimentação dos trabalhadores
na construção civil. Este é um dos setores sob vigilância apertada na região de Lisboa e Vale do Tejo,
por causa dos focos de COVID-19.
Declarações de Reis Campos, pres. da AICCOPN.

Página 4



A5  
Renascença

 	Duração: 00:01:26

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87313614

 
30-06-2020 19:01

Governo prepara a nacionalização da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=58959225-932d-42f7-a8a8-

d65f5071d46e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Rui Rio diz esperar explicações sobre o que se entende por nacionalização da TAP, depois de numa
primeira fase ter recusado falar sobre o tema.
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A6  
Antena 1

 	Duração: 00:03:19

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87310962

 
30-06-2020 19:01

Futuro da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5c7882d-f320-446f-9a92-

72405f4b83df&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A TAP é uma empresa fundamental, diz o Presidente da República. Por isso, a solução para manter a
transportadora terá de ser a melhor possível. Marcelo Rebelo de Sousa não comenta, no entanto, um
eventual cenário de nacionalização admitido hoje pelo ministro das Infraestruturas.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio e Pedro Nuno Santos.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 20:02
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 21:01
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A7  
Rádio Observador

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87313279

 
30-06-2020 18:24

Min. Educação anunciou investimento de 125 milhões de euros para a contratação de pessoal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ecf73a9-0c6c-4a25-9005-

03fe89992b79&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro da Educação anunciou um investimento de cento e vinte cinco milhões de euros para a
contratação de pessoal, uma verba que será usada para contratar professores e pessoal não docente e
também técnicos especializados, onde se incluía assistentes sociais, psicólogos e mediadores.
Declarações de Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação.
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:00:44

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87309997

 
30-06-2020 18:06

Contribuição extraordinária sobre o setor bancário

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d00a3cd0-0203-43ce-b864-

97adf64137b2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Na Assembleia da República, hoje, foi aprovada a contribuição extraordinária sobre o setor bancário.
Os deputados deram luz verde à criação de um adicional de solidariedade sobre este setor. A receita
estimada é de 33 milhões de euros e será canalizada para o Fundo de Estabilização Financeira da
Segurança Social.
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87309965

 
30-06-2020 18:05

Ministro da Educação ouvido no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e1c39ed-8b30-481c-b3e4-

c4e77ac94982&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro da Educação ouvido hoje pelos deputados na Assembleia da República continua a defender
o regresso das aulas presenciais no arranque do novo ano letivo, já a partir do dia 14 de setembro.
Mas Tiago Brandão Rodrigues admite que, em alguns casos, pode ser necessário equacionar outros
regimes.

Página 9



A10  
Antena 1

 	Duração: 00:01:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87309908

 
30-06-2020 18:03

Ministro da Educação ouvido no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d9f79033-42fb-448e-9a41-

3dd5f227173e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro da Educação anunciou esta tarde que o Governo vai investir 125 milhões de euros na
contratação de trabalhadores para as escolas, em particular mais professores e auxiliares. Com este
reforço, Tiago Brandão Rodrigues espera facilitar o trabalho de recuperação do 3º período afetado pela
pandemia.
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A11  
TSF

 	Duração: 00:01:02

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87309996

 
30-06-2020 18:03

Injeções de capital na TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d6f83bc-47d1-454d-a030-

76f4751c4b8e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Foram chumbadas várias propostas e que visavam obrigar o Governo a informar o Parlamento sobre
eventuais injeções de capital na TAP. Eram propostas do PAN, do Chega, do Iniciativa Liberal, mas
também do PSD, mas todas ficaram pelo caminho nesta tarde de votações.
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A12  
Antena 1

 	Duração: 00:02:30

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87309878

 
30-06-2020 18:01

Futuro da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa11cb42-748c-45fc-90a0-

84124457e4fd&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Para o Presidente da República a TAP é uma empresa fundamental. A solução para manter a
transportadora terá, por isso, de ser a melhor possível. Mas questionado há momentos pelos
jornalistas, à margem de uma iniciativa em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa não comentou um
eventual cenário de nacionalização da empresa admitido hoje pelo ministro das Infraestruturas.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa e de Pedro Nuno Santos.
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A13  
Rádio Observador

 	Duração: 00:12:31

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87313138

 
30-06-2020 18:00

Futuro da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03df0753-b5e8-4767-b268-

4c988ee83a51&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Presidente da República espera que seja encontrada a melhor solução para a TAP. O ministro das
Infraestruturas e da Habitação admitiu hoje a nacionalização da TAP, caso a administração da
empresa não aceite as propostas do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa não quer para já comentar
essa hipótese, espera que seja encontrada a melhor solução para a companhia aérea.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Catarina Martins, BE; João Cotrim
de Figueiredo, Iniciativa Liberal.
Comentário da jornalista Ana Suspiro.
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A14  
Antena 1

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87308985

 
30-06-2020 17:01

Ministro da Educação ouvido no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=878c88d8-9d5d-47a8-bb4d-

514362cff826&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro da Educação anunciou esta tarde uma verba de 125 milhões de euros para contratar
trabalhadores para as escolas. Em causa está a contratação, por exemplo, de professores e auxiliares.
O anúncio foi feito no Parlamento.
Declarações de Tiago Brandão Rodrigues.
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A15  
Antena 1

 	Duração: 00:01:19

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87307853

 
30-06-2020 16:09

TAP vai ser nacionalizada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16b84082-b4df-459c-b166-

93d74d230ecf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo admite a nacionalização da TAP como solução para a transportadora, caso os privados não
aceitem a proposta do Estado. É o que admite de forma clara o ministro das Infraestruturas Pedro
Nuno Santos.

Página 15



A16  
Renascença

 	Duração: 00:00:46

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87307754

 
30-06-2020 16:02

Pedro Nuno Santos fala sobre a TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=177992e8-4027-48a1-b144-

01e90cf73a4f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Se o Estado readquirir o controlo da TAP, será obrigado a pagar mais 20% aos privados, é o que
obriga o contrato de recompra da companhia assinado em 2016 pelo Governo de António Costa.
Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas.
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A17  
Antena 1

 	Duração: 00:01:39

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87305585

 
30-06-2020 14:03

TAP poderá ser nacionalizada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c073cb15-8b98-4c68-81b4-

3a24f9873f9f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo admite a nacionalização da TAP como solução para a transportadora, se os privados não
aceitarem a proposta do Estado. É o que admite agora preto no branco, o ministro das Infraestruturas,
Pedro Nuno Santos. Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Catarina
Martins, BE.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 15:04
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 17:10
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A18  
Renascença

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87305440

 
30-06-2020 14:03

Negociações do Orçamento Suplementar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70b3b43b-78af-40dc-83af-

6c4fdeef9144&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Bloco de Esquerda anuncia acordo para pagar baixas médicas a 100%. Catarina Martins diz que
chegou a acordo com o Governo, para que o subsídio de doença às pessoas infetadas com COVID-19
seja pago na totalidade. A discussão e votação do Orçamento Suplementar começou esta manhã no
Parlamento.
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A19  
Antena 1

 	Duração: 00:01:57

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87310978

 
30-06-2020 19:04

Votações do Orçamento suplementar na especialidade no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a2afeeca-28ac-4fb2-81ca-

e099910add01&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Parlamento, o PSD mudou de ideias durante as votações do Orçamento suplementar na
especialidade. Depois de terem viabilizado a redução das mensalidades das creches para quem perdeu
rendimentos durante a pandemia, os sociais-democratas mudaram o voto ao final da tarde e
acabaram por chumbar a medida.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 20:05
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A20  
TSF

 	Duração: 00:02:54

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87311539

 
30-06-2020 19:02

Votação na especialidade do orçamento suplementar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2b842f5-57fb-4a2c-9b34-

14a6f9f4f4e6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O PSD decidiu alterar o sentido de voto nas propostas do Bloco, PCP e Verdes, de redução da
mensalidade das creches das famílias com quebras de rendimento. No final dos trabalhos deste
primeiro dia de discussão e votação na especialidade do orçamento suplementar, o PSD protagonizou
o primeiro volte-face destas votações.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-30 20:11
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A21  
Renascença

 	Duração: 00:07:19

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87310270

 
30-06-2020 18:06

Futuro da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6672e34a-e70c-4e96-a844-

b255e9e14c12&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O tema que domina a atualidade informativa é mesmo a possibilidade de nacionalização da TAP.
Estarão já em curso negociações. Tudo aponta para a saída do empresário David Neeleman da
transportadora aérea.
Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas; Catarina Martins, BE; João
Gonçalves Pereira, CDS; João Cotrim Figueiredo, IL; Luís Miguel Ribeiro, AEP.
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A22  
Antena 1

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87309957

 
30-06-2020 18:05

Mais 125 milhões de euros para a educação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5257b86d-45ae-4b05-8e1e-

22359b909829&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O líder da Fenprof considera que o valor anunciado esta tarde pode não ser suficiente para responder
a todas as necessidades.
Declarações de Mário Nogueira.
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A23  
TSF

 	Duração: 00:03:15

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87309065

 
30-06-2020 17:00

Votações do orçamento suplementar na especialidade no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5bba301d-8769-4cb8-9d15-

e659b835711c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Vamos perceber como estão as votações do orçamento suplementar na especialidade no Parlamento.
Há sinais de que o PS está a tentar a todo o custo evitar alianças entre a oposição, alianças que
possam aprovar propostas contra a vontade dos socialistas.
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A24  
Antena 1

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87305884

 
30-06-2020 14:09

Novo modelo de lay-off

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35fb1b20-cc68-4bff-827d-

e572de064473&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Com a corda na garganta, as empresas de serviços técnicos para eventos apelam a uma exceção no
modelo do novo layoff. Um pedido direto ao Governo, face a um setor com atividade suspensa por
causa da pandemia e a faturação próxima de zero. Declarações de Pedro Magalhães.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 15:08
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 	Duração: 00:03:05

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87304156

 
30-06-2020 12:06

Negociações do Orçamento Suplementar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ba07383-9d6d-4259-bccc-

ddff1aa30879&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Parlamento, já começou a votação na especialidade das propostas de alteração ao orçamento
suplementar e logo a abrir, os socialistas pediram o adiamento para amanhã, de algumas propostas
mais polémicas da oposição. Entre os pontos já votados, destaque para o apoio expresso pelo PS para
o fim dos apoios públicos a empresas sediadas em paraísos fiscais.
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 	Duração: 00:03:25

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87303645

 
30-06-2020 12:00

TAP vai ser nacionalizada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3741b13-b894-4010-8c16-

749ef48c4bac&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
É o que avança o jornal Expresso, a TAP vai ser nacionalizada, o diploma vai seguir para a presidência
do Conselho de Ministros. A Antena 1 sabe que ontem houve uma reunião entre os acionistas privados
e o Estado, que não correu muito bem, fontes ligadas ao processo sublinham que há ainda encontros
previstos hoje, para desbloquear a situação e se não houver acordo, é provável que as reuniões
prossigam amanhã. Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Catarina
Martins, BE.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 13:00
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 	Duração: 00:00:07

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87304235

 
30-06-2020 11:58

Trabalhadores da STCP em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=951ebdb1-46b8-4a8e-82d2-

f34e38448645&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da STCP estão em greve, a paralisação vai prolongar-se até às 2 da manhã. O
sindicato fala em 100% de adesão.
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 	Duração: 00:03:17

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87301876

 
30-06-2020 11:00

TAP vai ser nacionalizada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=350d527f-3b7b-47e3-931c-

1d4e29125119&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
É o que avança o jornal Expresso, a TAP vai ser nacionalizada, o diploma vai seguir para a presidência
do Conselho de Ministros. A Antena 1 sabe que ontem houve uma reunião entre os acionistas privados
e o Estado, que não correu muito bem, fontes ligadas ao processo sublinham que há ainda encontros
previstos hoje, para desbloquear a situação e se não houver acordo, é provável que as reuniões
prossigam amanhã. Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas.
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 	Duração: 00:36:33

 	OCS: Antena 1 - Entrevistas Manhã 1

 
ID: 87301521

 
30-06-2020 10:14

"A Última Bilha de Gás, Retratos da Cultura em sobrevivência"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd614261-d5a3-441d-a4ac-

cbb32b9c3bea&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Está na hora da Grande Reportagem Antena 1. Precariedade, incerteza, falta de proteção social e de
respostas do Estado. O cenário tem marcado a vida de muitos trabalhadores da Cultura e das Artes.
Em 2018, segundo dados do Eurostat, a cultura empregava 160 mil pessoas em Portugal, uma em
cada 4 trabalhava a recibos verdes. Nos últimos meses, o setor foi fortemente abalado pelos impactos
da pandemia da COVID-19. Profissionais e organizações uniram-se em grupos nas redes sociais, para
criar mecanismos de entre-ajuda, como a entrega de cabazes alimentares a trabalhadores que ficaram
sem dinheiro para comer.
Declarações de Luís Miguel Cintra, encenador; Jorge Miranda, Constitucionalista; Inês Salles,
produtora; Manuel Gama, coordenador do Observatório de políticas de Comunicação e Cultura da
Universidade do Minho; Fernando Pires de Lima; José Pena do Amaral, presidente do Cons.
Administração da Casa da Música.
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ID: 87300312

 
30-06-2020 10:05

Greve dos trabalhadores da STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ec378f4a-bed8-4e51-a65a-

0093798474b4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os autocarros da STCP não circulam esta manhã na Área Metropolitana do Porto, os trabalhadores
estão em greve e não há serviços mínimos. Jorge Costa do Sindicato Nacional dos Motoristas, revelou
à TSF que a adesão à greve é total e por melhores salários e condições de trabalho, podem ser
agendadas novas paralisações.
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 	Duração: 00:00:35

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87300394

 
30-06-2020 10:01

Greve dos trabalhadores da STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d873694f-0e8a-4e78-bb84-

e88fc6cebca7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O dia vai ser difícil para quem utiliza transportes públicos no Porto, os autocarros estão parados. Até
ao momento, a greve dos trabalhadores da STCP está a registar uma adesão de 100%.
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87299483

 
30-06-2020 09:32

Trabalhadores da STCP em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=795b28fc-0b4e-451f-a4af-

602f356e5a4a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Não há autocarros no Grande Porto, nenhum trabalhador apareceu nos turnos da manhã e da
madrugada, trabalhadores da STCP. É o retrato da greve dos transportes coletivos do Porto feito
Antena um pelos sindicatos.
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 	Duração: 00:01:06

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87298814

 
30-06-2020 09:07

Greve dos trabalhadores da STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa382401-5dc2-47ab-824a-

f71f1793c562&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
100% de adesão, os sindicatos dizem que não há autocarros a circular esta manhã no Grande Porto.
Nenhum trabalhador compareceu ao serviço nos turnos da madrugada e manhã. Declarações de Jorge
Costa, Sindicato Nacional dos Motoristas.
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87298770

 
30-06-2020 09:06

Regime de teletrabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e8acdc77-ba3a-42a7-a1fd-

31aa5199ca29&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Federação dos Sindicatos da Função Pública diz que é urgente regulamentar a situação criada pela
pandemia, no que toca ao teletrabalho. O secretário-geral da FESAP, José Abraão espera que o
Governo perceba que os trabalhadores têm de ser compensados quando aceitam este regime.
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 	Duração: 00:02:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87298644

 
30-06-2020 09:04

Apenas 30% das crianças regressaram aos jardins de infância públicos depois da reabertura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83961897-dec7-4128-8b0a-

8066194965cb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Apenas 30% das crianças regressaram aos jardins de infância públicos depois da reabertura. Faz
amanhã um mês que as instituições voltaram a receber crianças, mas a ocupação está longe de ser a
que era antes da pandemia. Declarações de Filinto Lima é professor e diretor de um agrupamento em
Vila Nova de Gaia e Susana Batista, presidente da Assoc. Creches e Pequenos Estabelecimentos de
Ensino Particular.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 10:05
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87298515

 
30-06-2020 09:02

TAP registou prejuízos de 395 milhões de euros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac016b76-e43a-4eaa-b453-

6fac70126699&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A TAP teve um prejuízo de 395 milhões de euros nos primeiros 3 meses do ano, valor que representa
um agravamento de quase 290 milhões de euros nas contas da companhia aérea, em comparação
com o mesmo período do ano passado.
Declarações de Cristina Carrilho, da Comissão de Trabalhadores da TAP.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 10:01
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ID: 87298568

 
30-06-2020 09:00

Greve dos trabalhadores da STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ffb16a2-f802-4f61-92a1-

5a194b21d0b5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os autocarros da rede da STCP não circulam esta manhã na Área Metropolitana do Porto, os
trabalhadores estão em greve e não há serviços mínimos. Jorge Costa do Sindicato Nacional dos
motoristas, revelou à TSF que a adesão à greve é total e por melhores salários e condições de
trabalho, podem ser agendadas novas greves.
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 	Duração: 00:00:14

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87297917

 
30-06-2020 08:31

Greve dos trabalhadores da STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=febc9584-c1e7-4c40-9b17-

f26cf034f875&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores dos Transportes Coletivos do Porto estão hoje em greve. A STCP alerta por isso para
perturbações nos serviços, durante o dia de hoje e até de madrugada.
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87297895

 
30-06-2020 08:30

TAP registou prejuízos de 395 milhões de euros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5860c0be-9b47-4a6c-b47c-

1dc0b002c46e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Prejuízos de 395 milhões, é assim que a TAP fecha as contas do primeiro trimestre deste ano. Num
comunicado, a companhia aérea explica que a quebra de atividade foi resultado da pandemia e que o
mês de março foi significativamente afetado pelas medidas de contenção e confinamento.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 09:33
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 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87297681

 
30-06-2020 08:30

Greve dos trabalhadores da STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fc27380-c2fd-42d8-9262-

52b60991c5d6&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da STCP na Área Metropolitana do Porto começaram à meia-noite uma greve de 24
horas convocada por 4 dos 5 sindicatos. O presidente do sindicato nacional dos motoristas acaba de
dizer à TSF, que a adesão à greve é total.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-30 09:31
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 	Duração: 00:00:27

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 87299738

 
30-06-2020 08:13

Regime de teletrabalho na Função Pública

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cfab582d-3a00-4b84-af56-

51adcd2a2641&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A função pública só vai aceitar teletrabalho com aumentos salariais ou progressões na carreira, ao
Jornal de Notícias, o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública diz que tem
de haver compensações para os trabalhadores que estiveram em casa e que os meios tecnológicos
informáticos têm de ser assegurados pelo empregador.
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87297518

 
30-06-2020 08:13

Trabalhadores da STCP em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=489dd8a5-dd30-4106-9c8b-

aa43ae5ae857&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) estão hoje em greve, são,
por isso, possíveis perturbações no serviço. Os trabalhadores dizem que estão cansados de
promessas, exigem melhores condições laborais, os efeitos da greve podem prolongar-se até às 2h da
manhã de amanhã quarta-feira.
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ID: 87299413

 
30-06-2020 08:09

Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos responsabiliza Governo, União Europeia e
a TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=59d10697-4968-47cf-bee4-

54ad57112631&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
E no dia em que o Estado se reúne com os acionistas da TAP em assembleia geral, ouvimos o
Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos que apontou o dedo ao Governo a União
Europeia e a própria companhia.
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ID: 87297408

 
30-06-2020 08:08

Regime de teletrabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=016e5363-efc1-469d-b40b-

6c53de8af389&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O regime de teletrabalho foi adotado por uma grande percentagem de pessoas nos últimos meses,
sendo que os pais com filhos até aos 3 anos vão poder manter este formato. Com o desconfinamento,
o governo está a restringir os grupos que podem continuar a trabalhar a partir de casa, mas a lei já
previa essa possibilidade, ainda que ela fosse pouco usada. Quando a função do trabalhador é
compatível com o teletrabalho, a empresa não pode opor-se. Declarações de José Abraão, secretário-
geral da FESAP.
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 	Duração: 00:00:24
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ID: 87297327

 
30-06-2020 08:03

Trabalhadores da STCP em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2faee69-9818-4452-8c1c-

9928920ccd4b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da STCP estão em greve, não há serviços mínimos. A empresa não garante o
cumprimento do serviço em nenhuma das 73 linhas da rede.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-06-30 09:04
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30-06-2020 08:01

TAP registou prejuízos de 395 milhões de euros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=00413e32-cb81-4fc5-a39d-

7ee3385580e0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A TAP teve um prejuízo de quase 400 milhões de euros nos primeiros 3 meses do ano. O anúncio foi
feito pela transportadora aérea portuguesa em comunicado. Os efeitos da pandemia do novo
coronavírus são apontados como uma das principais razões para os resultados agora conhecidos. Os
prejuízos do primeiro trimestre vão ser um dos temas da Assembleia Geral da TAP marcada para hoje.
O Estado reúne-se com os parceiros privados da Atlantic Gateway, numa altura em que se ultimam os
detalhes do acordo para um apoio financeiros de 1200 milhões de Euros à companhia aérea.
Declarações de Cristina Carrilho, da Comissão de Trabalhadores da TAP.
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30-06-2020 07:08

Regime de teletrabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cabc11ba-f62f-4a03-90a6-

e2124a502de4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O regime de teletrabalho foi adotado por uma grande percentagem de pessoas nos últimos meses,
sendo que os pais com filhos até aos 3 anos vão poder manter este formato. Com o desconfinamento,
o governo está a restringir os grupos que podem continuar a trabalhar a partir de casa, mas a lei já
previa essa possibilidade, ainda que ela fosse pouco usada. Quando a função do trabalhador é
compatível com o teletrabalho, a empresa não pode opor-se.
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ID: 87296406

 
30-06-2020 07:06

Impacto da pandemia no setor da Cultura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3c35c35-569a-4941-8d4c-

32801bf7aa60&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O setor da Cultura tem sofrido um forte impacto por causa da pandemia. Apesar das promessas ao
longo dos anos, muitos trabalhadores das Artes e da Cultura nunca tiveram direito a qualquer
proteção social, uma situação que a pandemia só vai tornar mais pesada. Não fossem algumas redes
informais de apoio e alguns destes trabalhadores não teriam sequer o que comer. É esse o retrato de
que dá conta hoje a Grande Reportagem "A última bilha de gás, retratos da cultura em sobrevivência".
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 09:12
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30-06-2020 07:02

Greve dos trabalhadores da STCP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ae7158a-8efa-4754-83d5-

b8314dc0f1b5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da STCP na Área Metropolitana do Porto começaram à meia-noite uma greve de 24
horas convocada por 4 dos 5 sindicatos. A empresa já alertou para eventuais perturbações no serviço,
uma vez que não foram estabelecidos serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral para as 73 linhas da
rede. O presidente do Sindicato Nacional dos motoristas, Jorge Costa, admite a uma adesão à greve
de 100% justificando com o descontentamento dos trabalhadores que reclamam melhores salários e
condições de trabalho. O sindicalista fala de uma empresa à deriva em pleno processo de
municipalização.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-30 08:06
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