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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78398143

 
03-01-2019 17:13

Plano de contingência para um "brexit" sem acordo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=107daeca-530d-422f-a9eb-

97ef8b46ad72&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo promete ainda este mês divulgar um plano de contingência, no caso de um "brexit" sem
acordo.
Declarações do ministro Augusto Santos Silva.
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A2  
TSF

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78395971

 
03-01-2019 15:02

Encerramento de mais um posto dos CTT em Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=45c76694-4c7f-4977-a114-

5951338a5e36&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em Faro foram os socialistas que saíram à rua. Esta manhã, a Comissão Concelhia de Faro do PS
concentrou-se em frente à principal estação dos correios da cidade. Os socialistas que viram
recentemente encerrado mais um posto dos CTT no concelho consideram que a empresa está a
atraiçoar o serviço às populações e pensam apenas no interesse financeiro do banco.
Declarações de Paulo Neves, presidente da concelhia PS.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-03 16:04
 TSF - Notícias , 2019-01-03 17:07
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A3  
Antena 1

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78397960

 
03-01-2019 17:03

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09128823-26ab-4b48-a2f4-

3f3224c0f748&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro da Educação promete arrancar em breve as negociações com os professores. Em causa
está o tempo de serviço que esteve congelado.
Declarações de Tiago Brandão Rodrigues.
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A4  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:12

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 78396913

 
03-01-2019 16:02

Aumento do salário mínimo na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bb9135a3-2b59-4872-b63b-

c4283721c833&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O salário mínimo na Madeira vai subir para 615 euros. A proposta já passou pela concertação social,
ainda falta ir ao parlamento regional da Madeira. No continente o salário mínimo subiu para 600 euros
brutos.
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A5  
Renascença

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78396981

 
03-01-2019 16:01

Inês de Medeiros defende a atribuição de subsídio de desemprego aos deputados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83309609-51de-40bb-a2a0-

3d56d76de10c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A socialista Inês de Medeiros defende a atribuição de subsídio de desemprego aos deputados. Em
entrevista à Renascença e ao jornal Público, a presidente da Câmara de Almada defende haver uma
excessiva desvalorização de ação política, que diz, até pode fomentar a corrupção. A antiga deputada
do PS lamenta que muitas vezes sejam os próprios políticos a terem uma espécie de complexo de
culpa que fez com que acabassem os subsídios especiais a que os deputados tinham direito.
Declarações de Inês de Medeiros.
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A6  
Antena 1

 	Duração: 00:02:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78396028

 
03-01-2019 15:05

Urgência do Hospital do Barreiro sobrelotada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=904725f4-eb4a-4f61-8c4e-

6c7411b60c75&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A urgência do Hospital do Barreiro está sobrelotada. A administração, contactada pela Antena 1,
avança que está a ser posto em prática o plano de contingência com um reforço das equipas médicas
face à afluência extremamente elevada ao serviço de urgência e ao número de doentes que têm que
ficar internados.
Declarações de Sérgio Branco, Ordem dos Enfermeiros.
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A7  
Antena 1

 	Duração: 00:03:52

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78395948

 
03-01-2019 15:01

Carlos César sobre as negociações com os professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bc3b09d4-232a-477e-8cdc-

1cc8549c9570&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Paciência e flexibilidade são os pedidos de Carlos César aos professores no dia em que os docentes
foram a São Bento dizer que estão disponíveis para negociar ainda que intransigentes com a
recuperação total do tempo de serviço.
Declarações de Carlos César, líder parlamentar do PS; Mário Nogueira, Fenprof; João Dias da Silva,
FNE.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-03 16:03
 Antena 1 - Notícias , 2019-01-03 17:04
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A8  
TSF

 	Duração: 00:02:18

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78395438

 
03-01-2019 14:04

Carlos César sobre as negociações com os professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64bc85be-cbab-4d01-878d-

3893c1229029&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Tenham paciência. O pedido é do líder parlamentar do PS dirigido aos professores. Esta tarde, os
representantes de 10 sindicatos entregaram uma carta na residência oficial do primeiro-ministro
dando conta da abertura para negociar, mas avisando que não se deixam humilhar. Na Assembleia da
República, o líder parlamentar socialista considerou normal o nível de protesto por parte de vários
setores na sociedade portuguesa, como é o caso dos professores, mas avisa que os socialistas serão
inflexíveis no que diz respeito ao controlo das contas públicas.
Declarações de Carlos César, líder parlamentar PS.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-03 15:00
 TSF - Notícias , 2019-01-03 16:01
 TSF - Notícias , 2019-01-03 17:05
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78395122

 
03-01-2019 14:01

Processo negocial entre professores e Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=93b094bb-26e5-431b-9c0c-

e92bfc8776aa&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sem data marcada, mas deve começar em breve, o novo processo negocial entre os professores e o
Governo foi o que disse Mário Nogueira da Fenprof à saída da reunião com o assessor económico do
primeiro-ministro.
Declarações de Mário Nogueira, Fenprof.
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A10  
Antena 1

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 78394693

 
03-01-2019 13:21

Trabalhadores das rodoviárias Oeste, Lis e Tejo em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f9e81e9a-7d7c-4e80-8429-

d330fb3505c2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Hoje e amanhã vai ser mais difícil viajar nos transportes públicos nos distritos de Santarém e Leiria,
isto porque as rodoviárias do Oeste, Lis e Tejo estão paradas. Os trabalhadores cumprem dois dias de
greve que começou às 3 horas da manhã desta quinta-feira.
Declarações de Manuel Castelão, sindicalista da Rodoviária Tejo.
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A11  
Antena 1

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 78394614

 
03-01-2019 13:20

Greve dos trabalhadores não docentes da Escola Secundária Maximinos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=266403ff-6099-4c56-bc79-

cf3548f13f50&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em Braga a Escola Secundária de Maximinos esteve hoje sem aulas até às 10 e meia da manhã devido
também à greve dos assistentes operacionais que se queixam de serem poucos, que não conseguem
dar o acompanhamento devido e necessário aos cerca de 400 alunos, 21 deles com necessidades
educativas especiais.
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A12  
Antena 1

 	Duração: 00:01:07

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 78394540

 
03-01-2019 13:19

Os trabalhadores não docentes do Agrupamento de escolas Alfredo Silva estão em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=900c122d-3217-4d26-aa42-

f473c5ca950b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva no concelho de Sintra está encerrado. Os trabalhadores
não docentes encontram-se em greve. Pedem mais pessoal para garantir a segurança dos alunos das
4 escolas do agrupamento,
Declarações de Francelina Pereira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas.
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A13  
TSF

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78394320

 
03-01-2019 13:06

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=572814b8-af42-4a03-8e23-

f23e7ec13645&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A esta hora a reunião do secretário-geral da Fenprof e de outras estruturas sindicais com o assessor
do gabinete do primeiro-ministro ainda estará a decorrer. Mário Nogueira anunciava antes da entrada
para esta reunião, que a ideia é pedir ao Governo que reabra negociações com os sindicatos depois do
veto do Presidente da República à última proposta do ano passado para integração dos anos perdidos
de serviço dos professores.
Declarações de Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.
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A14  
TSF

 	Duração: 00:01:31

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78394296

 
03-01-2019 13:05

Greve dos trabalhadores não docentes da Escola Secundária Maximinos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c1bf4c9-226e-4213-aa38-

db3e178e9081&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Este primeiro dia de aulas do 2º período depois das férias de Natal não arrancou normalmente na
Escola Secundária de Maximinos, em Braga. Os auxiliares fizeram greve durante as primeiras 2 horas
de funcionamento da escola, o que quer dizer que a escola ficou fechada até às 10 e meia da manhã.
As portas reabriram entretanto, mas os assistentes operacionais insistem na contratação de mais
trabalhadores.
Declarações de Orlando Gonçalves, Sindicato dos Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais do
Norte.
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A15  
Antena 1

 	Duração: 00:01:38

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78394347

 
03-01-2019 13:03

Aumento do salário mínimo na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd86566b-6e78-4334-ac90-

c47a40866970&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O salário mínimo na Madeira passou a ser a partir de hoje de 615 euros. Patrões e uma larga maioria
de sindicatos concordaram com a proposta do Governo Regional para o aumento dos
vencimentos.Trata-se de um acréscimo de 2,5 por cento em relação ao salário mínimo nacional do
continente.
Declarações de Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.
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A16  
Renascença

 	Duração: 00:01:35

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78394481

 
03-01-2019 13:02

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4375e29b-a83b-4724-b830-

9f25dd96bcaf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os Sindicatos de Professores foram à residência oficial do primeiro-ministro dizer que estão
disponíveis para voltar à mesa das negociações e que o querem fazer o mais rapidamente possível.
Em São Bento entregaram ao assessor económico do primeiro-ministro, a proposta que já está no
Ministério da Educação desde dezembro, a mesma que contempla os 9 anos, 4 meses e 2 dias.
Declarações de Mário Nogueira, Fenprof.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-03 14:04
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A17  
Antena 1

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78394295

 
03-01-2019 13:00

Professores reunidos com assessor económico do primeiro-ministro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d58edff-fff9-4d0d-a3bf-

9e7150b15c34&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os professores continuam reunidos com o assessor económico do primeiro-ministro. As organizações
sindicais representantes dos docentes foram a São Bento dizer que estão disponíveis para negociar
com o Governo na sequência do veto do Presidente da República. Mário Nogueira à entrada para a
reunião defendeu para o continente uma solução semelhante à encontrada na Madeira: a recuperação
integral do tempo de serviço.
Declarações de Mário Nogueira, líder da Fenprof; João Dias da Silva, Federação Nacional dos
Professores.
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A18  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 78394723

 
03-01-2019 13:00

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3f3e0903-cbaa-4331-b044-

9aac453a099c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os Sindicatos de Professores entregaram na última hora na residência oficial do primeiro-ministro, a
proposta de recuperação faseada até 2025 dos 9 anos, 4 meses e 2 dias de tempo de serviço
congelado.
Declarações de Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.
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A19  
Antena 1

 	Duração: 00:02:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78393056

 
03-01-2019 12:09

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90cf9223-6d3d-467b-9e92-

710aeb48fb7b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os professores estão na residência oficial do primeiro-ministro.
Direto.
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A20  
TSF

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78393470

 
03-01-2019 12:07

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=365abf56-ad20-4d55-9148-

cbf555e61bc3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Outra luta no setor da educação é a dos professores. Para esta hora está marcada uma reunião entre
a delegação que representa 10 sindicatos de professores e um assessor do primeiro-ministro na
residência oficial de São Bento. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, explicou esta manhã que
os professores vão mostrar-se disponíveis para o diálogo sem que isso signifique uma aceitação de
algum tipo de humilhação.
Declarações de Mário Nogueira.
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A21  
Antena 1

 	Duração: 00:01:23

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78392896

 
03-01-2019 12:04

Trabalhadores das rodoviárias Oeste, Lis e Tejo em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d32235a-a5dc-457b-9982-

8bca5c6544d7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Greve também nas rodoviárias. Autocarros de Santarém e Leiria parados hoje e amanhã. Estão
parados os transportes do Grupo Tejo. Os trabalhadores cumprem 2 dias de greve com uma adesão já
a rondar os 90%. Os 700 trabalhadores da Rodoviária do Tejo, Rodoviária do Oeste e do Lis
reivindicam aumentos salariais e regras de trabalho iguais para todos.
Declarações de Manuel Castelão, do Sindicato da Rodoviária Tejo Barraqueiro.
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ID: 78392860

 
03-01-2019 12:04

Protesto em escola em Braga

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68b686a4-b20d-4bef-885f-

4c3c8cfe3359&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Encerrada esteve também em Braga hoje de manhã, até às 10 e meia, a Escola Secundária de
Maximinos, devido à greve dos assistentes operacionais. Dizem que são muito poucos e exigem a
contratação de mais pessoal não.
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 	Duração: 00:00:35

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78393146

 
03-01-2019 12:03

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=212f3532-920b-42a5-aa94-

c0b9cc7ab682&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Uma delegação dos vários sindicatos de professores estará por esta hora a chegar à residência oficial
do primeiro-ministro. Vão ali deixar a vontade de regressar à mesa das negociações o mais depressa
possível, isto depois do veto presidencial ter obrigado o Governo a conversar outra vez sobre o tempo
de serviço congelado. Os sindicatos admitem discutir várias alternativas como, por exemplo, prolongar
para além de 2025 o prazo para que lhes seja reposto tempo de serviço.
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ID: 78392778

 
03-01-2019 12:02

Escola fechadas no Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva, Sintra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1810e6d9-55d5-4a06-ae0c-

8df738e21f92&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Primeiro dia de aulas no segundo período também marcado por greve do pessoal não docente. Foi o
que aconteceu num agrupamento de escolas em Sintra, o Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva.
Declarações de Francelina Pereira.
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ID: 78393612

 
03-01-2019 12:00

Fenprof acusa ministro das Finanças desconsideração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53e42a77-a0ff-456e-9bad-

7f5294e46a58&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Fenprof acusa o ministro das Finanças desconsideração pelos professores e sublinha que os docentes
querem negociar, mas não aceitam ser humilhado. É a reação da Fenprof à entrevista do ministro das
Finanças ontem à RTP em que Mário Centeno falou na recuperação dos anos de serviço para os
funcionários públicos. A Fenprof diz que o ministro esqueceu-se de dizer que os professores ficam de
fora.
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 	OCS: Antena 1 - Antena Aberta

 
ID: 78391946

 
03-01-2019 11:07

Entrevista a Mário Centeno

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31b00ed0-cff6-4c48-adab-

7d216a6df5f2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Hoje vamos falar das palavras do ministro das Finanças ontem na RTP. Dizia o ministro que é possível
haver negociações com professores e enfermeiros, mas avisa que não há dinheiro para tudo.
Entrevistado no dia em que foi eleito pela revista "The Banker" o melhor ministro europeu das
Finanças, Mário Centeno avisa que é preciso ser responsável e utilizar as verbas com rigor. Concorda
com as ideias de Centeno? O Governo tem feito um bom trabalho nas contas públicas? Há ou não
possibilidade de oferecer melhores condições a professores e enfermeiros?
Declarações de Mário Centeno, na entrevista de ontem à RTP.
Reação de Mário Nogueira, da FENPROF.
Comentário de Raul Vaz.
Intervenção telefónica de: Rodrigo Martins, professor de Economia da Universidade de Coimbra
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 	Duração: 00:00:27

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78391599

 
03-01-2019 11:03

Taxa de desemprego em Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=307880d6-3398-4e5d-9d94-

ecebf725de18&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A taxa de desemprego em Espanha atingiu o valor mais baixo dos últimos 10 anos. Em 2018, o
número de desempregados abaixo 6,2%, mesmo assim mais de 3 milhões e 200 mil pessoas não
tinham trabalho.
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ID: 78391558

 
03-01-2019 11:03

Governo adiou reunião com os sindicatos dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac61e243-498a-4365-9c5b-

e497085f0040&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No braço de ferro entre o Governo e os enfermeiros foi adiada para amanhã a reunião que estava
marcada para hoje. A pedido do Ministério da Saúde, o encontro com os 2 sindicatos que convocaram
a greve cirúrgica vai realizar-se então amanhã, sexta-feira. A Associação Sindical Portuguesa dos
Enfermeiros já tinha desconvocado o primeiro de 2 períodos de greve que tinham início este mês,
numa tentativa de criar espaço para as negociações.
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 	Duração: 00:00:40
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ID: 78391662

 
03-01-2019 11:02

Governo adiou reunião com os sindicatos dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d5e4f6c2-f165-444d-ab8a-

8ad60027b586&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Na área da saúde ministério e enfermeiros preparam uma nova fase negocial. Depois dos vários
sindicatos terem desconvocado 2 períodos de greve distintos que estavam agendados para janeiro, há
agora a indicação de que o gabinete da ministra Marta Temido adiou para amanhã a reunião com os
sindicatos que estava prevista para hoje.
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 	Duração: 00:01:19

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78391649

 
03-01-2019 11:01

Trabalhadores das rodoviárias Oeste, Lis e Tejo em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d8c56f13-bd7f-4a62-abdf-

2d2d471632cb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Hoje há também nos autocarros do Oeste. Estão parados os transportes do Grupo Tejo. Os
trabalhadores cumprem dois dias de greve. Com uma adesão a rondar os 90%, os 700 trabalhadores
da Rodoviária do Tejo, Rodoviária do Oeste e do Lis reivindicam aumentos salariais e regras de
trabalho iguais para todos.
Declarações de Manuel Castelão, do Sindicato da Rodoviária Tejo Barraqueiro.
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 	Duração: 00:02:13

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78391516

 
03-01-2019 11:01

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a679d40-e1c3-4eea-889b-

55e910d4e12a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os professores também continuam em luta. Daqui a cerca de uma hora, ao meio-dia, uma delegação
que representa 10 sindicatos é recebida por um assessor do primeiro-ministro na residência oficial em
São Bento. Mário Nogueira avança que os professores vão mostrar-se disponíveis para o diálogo, mas
não aceitam ser humilhados. Foi esse o sentimento com que ficaram depois de ouvir as palavras de
Mário Centeno ontem, em entrevista à RTP. O secretário-geral da Fenprof acusa o Ministro das
Finanças de desconsiderar os professores.
Declarações de Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.
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ID: 78391674

 
03-01-2019 11:00

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=637d38bb-8162-49ea-80e5-

e728427eeb0d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Querem negociar, mas recusam ser humilhados. É com esta postura que os professores vão ao fim da
manhã à residência oficial do primeiro-ministro dizer que estão disponíveis para reiniciar as
negociações. Os professores não gostaram de ouvir ontem o ministro das Finanças em entrevista à
RTP dizer que não se podem dar passos mais compridos que a perna. Mário Centeno não esclareceu
em que medida o Governo está disposto a rever a proposta que foi vetada pelo Presidente da
República da contagem do tempo de serviço dos professores.
Declarações do secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, que lamenta que o Governo tenha filhos e
enteados na função pública.
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ID: 78391432

 
03-01-2019 10:59

Greve dos trabalhadores não docentes da Escola Secundária Maximinos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f7d66c79-5564-4075-857b-

2db5dcc9cabf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O primeiro dia de aulas depois das férias de Natal não arrancou na Escola Secundária de Maximinos,
em Braga. Os auxiliares fizeram greve esta manhã. A escola ficou fechado até às 10h30. A esta hora
já abriu portas, mas os assistentes insistem na contratação de mais trabalhadores.
Declarações de Orlando Gonçalves, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do
Norte.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-03 12:05
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 	Duração: 00:03:04
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ID: 78390086

 
03-01-2019 10:07

Projeto-lei do Bloco de Esquerda para regulamentar a profissão de criminólogo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1798b68f-d36d-4f84-9858-

19fe691b279b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em debate na Assembleia da República outro projeto-lei, este do Bloco de Esquerda, para reconhecer
e regulamentar a profissão de criminólogo. Sandra Cunha, deputada do Bloco de Esquerda, lembrou
que já existe há quase 4 anos uma resolução aprovada por unanimidade para reconhecer esta
profissão, mas no entretanto nada aconteceu e com estas pessoas numa espécie de limbo há vários
obstáculos que se colocam a estes profissionais.
Declarações de Sandra Cunha, deputada do Bloco de Esquerda; Vítor Miguel Silva, presidente da
Associação de Criminologia.
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ID: 78390111

 
03-01-2019 10:06

Vagas nos centros de emprego

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e040404f-314c-4155-9921-

9cac1d90afe9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Na reta final do ano passado mais de 30 mil postos de trabalho estavam por preencher nos centros de
emprego. Os dados que o jornal Correio da Manhã dá hoje a conhecer mostram que, apesar de
estarem inscritos mais de 300 mil desempregados nestes tempos, há milhares de empregos sem
candidatos.
Declarações de Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP.
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 	Duração: 00:01:04
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ID: 78390426

 
03-01-2019 10:04

Entrevista a Mário Centeno

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68e0e3ca-6ac5-47f9-b938-

ca58d36d8304&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro das Finanças em entrevista à RTP avisou que os impulsos negociais devem ser controlados.
O ministro garantiu que o Executivo vai negociar de forma aberta, mas responsável com os
professores.
Declarações de Mário Centeno.
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ID: 78390366

 
03-01-2019 10:03

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25ed45be-85c7-4e7f-a6b7-

16febcabd483&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os professores estão disponíveis para que a recuperação do tempo de serviço vá para além de 2025.
Foi o que admitiu na manhã da Renascença o líder da FNE, João Dias da Silva. Garantiu no entanto
que o tempo a recuperar é inegociável. Os sindicatos não abdicam dos 9 anos.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-03 11:00
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ID: 78390352

 
03-01-2019 10:02

Protesto em escola em Braga

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=293e2cf3-510f-40f8-a809-

7a277e70cb31&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Uma escola em Braga permanece fechada esta manhã devido a uma greve de funcionários. É um
protesto na Escola Secundária de Maximinos contra a falta de assistentes operacionais. As aulas só
devem ser retomadas às 10 e meia.
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03-01-2019 10:02

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5244ee69-56c2-4a7f-8768-

447d3a5395ec&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Fenprof pede que as negociações com o Governo para a recuperação de todo o tempo de serviço
congelado estejam concluídas ainda este mês. Os sindicatos de professores entregam hoje uma
proposta ao Governo igual àquela que foi conseguida na Madeira, ou seja, recuperar de 2 anos, 4
meses e 2 dias de forma faseada até 2025.
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03-01-2019 10:01

Greve dos trabalhadores não docentes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85f64c9f-29f2-421b-b1f2-

b52f07b0318a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A greve dos trabalhadores não docentes está a afetar o regresso às aulas. Há pelo menos 2 escolas
fechadas, uma em Sintra e outra em Braga.
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03-01-2019 10:00

Governo adiou reunião com os sindicatos dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc184fca-e520-49d3-a755-

637d6d14c48f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo adiou para amanhã, sexta-feira, a reunião com os 2 sindicatos que convocaram a greve de
cirúrgica dos enfermeiros. Estava previsto que as negociações fossem retomadas hoje, mas a
presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros, Lúcia Leite, garantiu à agência Lusa que
a reunião foi adiada para amanhã, admitindo que o Governo pode precisar de mais tempo para
apreciar a proposta apresentada pelos sindicatos.
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ID: 78389308

 
03-01-2019 09:33

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67444729-7b57-4ba7-aadd-

01a75c92400c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Foi adiada para amanhã a reunião entre os Sindicatos de Enfermeiros e o Ministério da Saúde.
Sindicatos que anularam o 1º período de greve previsto para este mês, mas que mantiveram o pré-
aviso de paralisação a partir do próximo dia 14.
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03-01-2019 09:32

Mário Centeno em entrevista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8413927e-d3b0-4203-9a3e-

26f7dadd33b0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministro das Finanças pediu sentido de responsabilidade aos enfermeiros nas exigências ao Governo,
deixando claro que não garante que possa ir além das medidas já adotadas. Entrevistado na RTP,
Centeno sublinhou que o processo negocial decorre, mas alerta que os impulsos negociais devem ser
controlados.
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ID: 78388950

 
03-01-2019 09:07

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=871f01f1-fb07-4c9c-aa12-

ccdc323851d1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A partir de hoje também os professores que são filiados na Fenprof retomam a greve ao trabalho além
das 35 horas semanais. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, já veio denunciar que em
algumas escolas estão a ser feitos cortes nos salários dos professores que têm feito greve. Mário
Nogueira prometeu contestar esta decisão na justiça. Ainda hoje, os sindicatos de professores vão
mais logo, ao início da tarde, até são Bento. Vão garantir ao primeiro-ministro que estão disponíveis
para retomar as negociações num curtíssimo prazo sobre a contagem que eles querem integral do
tempo de serviço. Ontem à noite na RTP, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, também mostrou
disponibilidade para negociar, mas não se comprometeu em relação a uma solução.
Declarações de Mário Centeno, Ministro das Finanças.
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 	Duração: 00:01:34

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78388898

 
03-01-2019 09:03

Entrevista a Mário Centeno

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bfcb8bb5-baf1-4f6e-a1c3-

ff69102e1b0f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro das Finanças promete responsabilidade na hora de voltar à mesa das negociações com os
professores. Mário Centeno não esclarece se o Governo está ou não disposto a ir mais longe no
descongelamento das carreiras, mas rejeita dar passos maiores do que a perna. Sobre os enfermeiros,
Centeno lembra que é a ministra da Saúde que está a negociar.
Declarações de Mário Centeno.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-03 10:05
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ID: 78389007

 
03-01-2019 09:02

Carreira dos professores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=27f52a0a-40e1-4c52-b502-

d67b385ab3b8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Centeno falou também sobre as reivindicações dos professores. Garante que o Executivo a vai
negociar de forma aberta, mas responsável. Entretanto, entrevistado na última na Renascença, o
secretário-geral da FNE, a Federação Nacional de Educação, afirmou que os professores estão
disponíveis para que a recuperação do tempo de serviço vá além de 2025. Os sindicatos vão para as
negociações de mente aberta, diz João Dias da Silva.
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 	OCS: Antena 1 - Contas do Dia

 
ID: 78388503

 
03-01-2019 08:49

"Contas do Dia"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef0699aa-5a69-49f3-aca0-

e2e3cc0a6920&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
"Contas do Dia" com a jornalista Helena Garrido.
O Sindicato Nacional dos Motoristas aponta o dedo à Carris quanto a responsabilidades no
descarrilamento do elétrico em Lisboa a 14 de dezembro. Acusa-a de ser corresponsável e critica o
Governo pela "inércia em relação à empresa". O acidente provocou 28 feridos. Nele há um culpado
para a comissão de inquérito - o guarda-freio.
Comentário de Helena Garrido.
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ID: 78388262

 
03-01-2019 08:31

Trabalhadores das rodoviárias Oeste, Lis e Tejo em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5d20893-dc44-4574-ba27-

1b7526be5f35&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores das rodoviárias Oeste, Lis e Tejo, que operam dos distritos de Leiria e Santarém,
começam hoje uma greve de dois dias. Exigem aumento do salário mínimo e unificação das regras
trabalho nas empresas do Grupo Barraqueiro.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-03 09:32
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Mário Centeno em entrevista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a64eb60-b9a4-4b76-9bd1-

e81ca6aa4382&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Adiada para amanhã a reunião entre sindicatos de enfermeiros e Ministério da Saúde. Os sindicatos
anularam o 1º período de greve previsto para este mês mantendo no entanto o pré-aviso de
paralisação partir do próximo dia 14. Ontem, o ministro das Finanças pediu sentido responsabilidade
aos enfermeiros nas exigências ao Governo, deixando claro que não garante que possa ir além das
medidas já adotadas. Quanto aos professores, Mário Centeno garante que o Executivo vai negociar de
forma aberta com os sindicatos depois do veto do Presidente da República e encontrar uma solução
responsável.
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Carreira dos professores
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Os sindicatos de professores vão propor ao Governo a devolução do equivalente aos 9 anos, 4 meses e
2 dias de serviço até 2025. Uma proposta semelhante àquela que foi conseguida na Madeira e que vai
ser entregue esta manhã na residência oficial do primeiro-ministro.
Declarações de Mário Nogueira, dirigente da Fenprof.
 
Repetições: Rádio Comercial - Notícias , 2019-01-03 09:00
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Adiada para amanhã a reunião entre os sindicatos de enfermeiros e o Ministério da Saúde. Os
sindicatos anularam entretanto o primeiro período de greve que estava previsto para este mês,
mantendo contudo o pré-aviso de paralisação a partir do próximo dia 14. Os enfermeiros reivindicam
uma carreira que contemple a categoria de enfermeiro especialista além de exigirem uma redução na
idade de reforma. No último mês e meio a greve às cirurgias impediu milhares de operações. O
ministro das Finanças pediu nas últimas horas sentido de responsabilidade aos enfermeiros nas
exigências feitas ao Governo.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-03 09:02
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Douro Azul volta a abrir portas para contratar 100 novos colaboradores
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A Douro Azul volta a abrir portas para contratar 100 novos colaboradores para as áreas do turismo,
restauração e hotelaria para a época de 2019. O evento vai decorrer entre os dias 11 e 13 deste mês.
 
Repetições: TSF - Negócios & Empresas , 2019-01-03 17:28
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Enquanto se aguardam resultados das negociações entre a Ministra da Saúde e os sindicatos dos
enfermeiros, os dois sindicatos que convocaram a greve cirúrgica vão reunir-se hoje com o Governo
para retomar as negociações sobre a carreira. Com o objetivo de criar condições para esta conversa, a
Associação Sindical Portuguesas de Enfermeiros anunciou ontem que vai desconvocar o primeiro de 2
períodos de greve que começava este mês, mantendo no entanto segundo o pré-aviso de greve entre
14 de janeiro e 28 de fevereiro.
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No caso dos enfermeiros, o Ministro das Finanças credita que as reivindicações que eles fazem iriam
custar 200 milhões de euros e também em relação aos enfermeiros, o Governo tem de ser
responsável.
Declarações de Mário Centeno, Ministro das Finanças.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-03 08:10
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Mário Centeno sobre as negociações com os professores
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Os sindicatos de professores vão ao início desta tarde ao meio-dia até São Bento. Vão garantir ao
primeiro-ministro que estão disponíveis para retomar as negociações num curtíssimo prazo sobre a
contagem integral do tempo de serviço. Ontem à noite, entrevistado na RTP, o Ministro das Finanças,
Mário Centeno, garantiu também disponibilidade para negociar, mas não se comprometeu em relação
a uma solução.
Declarações de Mário Centeno, Ministro das Finanças.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-03 08:09
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Na reta final do ano passado, mais de 30 mil postos de trabalho estavam por preencher nos centros de
emprego. Os dados que o jornal "CM" dá hoje a conhecer mostram que, apesar de estarem inscritos
mais de 300 mil desempregados, há milhares de empregos sem candidatos.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-03 08:02
 Antena 1 - Notícias , 2019-01-03 09:05
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Trabalhadores da Rodoviária do Tejo, do Oeste e do Lis em greve
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Os trabalhadores das rodoviárias do Oeste, Lis e Tejo que operam nos distritos de Leiria e Santarém
começam hoje uma greve de 2 dias. Exigem aumento do salário e unificação das regras trabalho nas
empresas do grupo Barraqueiro. A greve prolonga-se até à madrugada do próximo sábado.
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Sobre os enfermeiros, Mário Centeno, entrevistado ontem à noite na RTP, lembra que é a ministra da
Saúde que está a negociar, mas deixa no ar a ideia de que o Governo já deu o que tinha para
oferecer.
Declarações de Mário Centeno.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-03 08:01
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Foi adiada para amanhã a reunião entre os sindicatos de enfermeiros e o Ministério da Saúde. Os
sindicatos anularam entretanto o 1.º período de greve previsto para este mês mantendo no entanto o
pré-aviso de paralisação a partir do próximo dia 14.
Declarações de Mário Centeno, ministro das Finanças.
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O ministro das Finanças promete responsabilidade na hora de voltar à mesa das negociações com os
professores. Mário Centeno não esclarece se o Governo está ou não disposto a ir mais longe no
descongelamento das carreiras mas rejeita dar passos maior do que a perna.
Declarações de Mário Centeno.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-03 08:00
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