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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78434419

 
06-01-2019 09:04

Jerónimo de Sousa criticou a privatização da ANA

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5b13f6e-7506-438a-ab3b-

785a69fd57cc&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Para o líder do PCP, aquilo que vai ser construído no Montijo é um apeadeiro e não um aeroporto. Em
Beja ontem, com militantes comunistas da Vidigueira, Jerónimo de Sousa criticou a privatização da
ANA e defendeu que o novo aeroporto não serve as necessidades do país.
Declarações de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP; Paulo Nunes de Almeida, pres. da
Associação Empresarial de Portugal.
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A2  
Antena 1

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78434405

 
06-01-2019 09:01

Impacto das políticas de combate à pobreza

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9202d262-5582-4eb6-af52-

d76ff96711d7&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Bloco de Esquerda propôs que se avalie o impacto das políticas de combate à pobreza e o Presidente
da República considera uma boa medida, avaliar até que ponto a legislação tem resultados positivos.
Marcelo Rebelo de Sousa voltou ontem à noite às ruas de Lisboa para visitar os sem abrigo.
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A3  
TSF

 	Duração: 00:02:52

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78434570

 
06-01-2019 09:00

Entrevista a Fontainhas Fernandes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=192c8a0e-3727-4d5f-b88b-

7bcec1af5b25&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sem dinheiro, não. O presidente do Conselho de Reitores sublinha que o Governo tem de disponibilizar
mais verbas, para que as instituições de ensino superior possam integrar nos quadros, os
trabalhadores precários. As universidades ainda não abriram qualquer concurso para a integração de
docentes, investigadores com vínculo precário.
Comentários de Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores.
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A4  
Renascença

 	Duração: 00:01:10

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78429100

 
06-01-2019 08:01

BE: políticas de combate à pobreza

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c433e787-7fa9-47c0-9d12-

bae12134aeb0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Bloco de Esquerda propõe a avaliação do impacto das políticas de combate à pobreza.
Declarações de Catarina Martins, e comentários de Marcelo Rebelo de Sousa.
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A5  
Renascença

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78432982

 
05-01-2019 23:02

BE: políticas de combate à pobreza

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e881b84-ae7c-4051-9f7f-

04dfab47eb1b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Bloco de Esquerda propõe a avaliação do impacto das políticas de combate à pobreza.
Declarações de Catarina Martins, e comentários de Marcelo Rebelo de Sousa.
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A6  
Renascença

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78433560

 
05-01-2019 18:05

22 novos comboios da CP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6f87db61-35bd-4750-ab92-

56fc941d18e9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa vai lançar na próxima terça feira o concurso para a compra de 22 novos comboios da
CP.
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A7  
TSF

 	Duração: 00:04:09

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78417281

 
04-01-2019 20:09

Medicamentos derivados de plasma

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6cf6be9e-2f5c-4a0a-b617-

368b5b1c4802&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O resultado está quase a chegar aos hospitais no início deste ano. Os primeiros medicamentos
derivados do plasma resultante desde das dádivas benévolas de sangue recolhidas no nosso país, vão
estar finalmente disponíveis. O anúncio foi feito pelo Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, que estima uma poupança de 2 milhões de euros com esta medida. Um plano que
começou a ser desenhado em 2015 para pôr um ponto final na dependência total do mercado externo.
 
Comentários de João Paulo Sousa, presidente do Instituto Português do Sangue.
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:41:57

 	OCS: Antena 1 - Contraditório

 
ID: 78431024

 
04-01-2019 19:10

"Contraditório"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=411dc48d-e373-42cc-806c-

be34a79d651e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
"Contraditório" com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz, que abordam os seguintes
temas:
 
- Mário Centeno, que foi distinguido como melhor ministro das Finanças da Europa.
- discurso de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa.
- tomada de posse de Jair Bolsonaro.
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A9  
Renascença

 	Duração: 00:00:55

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78414659

 
04-01-2019 17:00

Van Dunem enquanto procuradora defendeu alterações na composição do Conselho Superior do
Ministério Público

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85793737-9392-422b-a16c-

9b40b50d8e75&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Enquanto procuradora, a Ministra da Justiça defendeu alterações na composição do Conselho Superior
do Ministério Público. A revelação é feita pela porta-voz de Rui Rio para a área da justiça.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-04 18:00
 Renascença - Notícias , 2019-01-04 20:01
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A10  
TSF

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78411989

 
04-01-2019 14:04

Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo vão ativar os planos de contingência
devido ao frio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=125746be-6de1-46fd-9f75-

55949491242c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Foram ativados os planos de contingência nos centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Os horários
equipas dos centros de saúde vão ser alargados tendo em conta o frio que se deve manter nos
próximos dias. O presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo Luís Pisco, adianta que os horários vão
ser divulgados nos próximos dias. A medida é conhecida depois dos hospitais de Loures, do Barreiro e
de Setúbal terem tido uma afluência acima do normal nos últimos dias. Ainda assim, a Diretora Geral
de Saúde Graça Freitas admite que o aumento do número de camas pode não ser suficiente.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-04 15:07
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A11  
Renascença

 	Duração: 00:00:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78410361

 
04-01-2019 12:05

Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo vão ativar os planos de contingência
devido ao frio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c6ba7fb-7c30-414e-be31-

42b0113f4d00&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão começar a ativar os planos de contingência devido à
previsão de frio. O alargamento dos horários arranca já hoje com o reforço de equipas.
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A12  
TSF

 	Duração: 00:03:53

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78410474

 
04-01-2019 12:03

Congestionamento nas urgências hospitalares

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10b99841-5692-4e02-9054-

6df477bdf6ee&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
As urgências hospitalares estão a ficar muito condicionadas. Isso mesmo foi admitido esta manhã à
TSF pela Diretora-geral de Saúde Graça Freitas, que falou de alguns hospitais já em dificuldades.
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A13  
TSF

 	Duração: 00:00:48

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78410449

 
04-01-2019 12:02

Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo vão ativar os planos de contingência
devido ao frio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0419d951-efab-43e4-a743-

0bc62c0b050b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo vão começar a partir de hoje a ativar planos
de contingência por causa do frio previsto. Vão ser reforçadas as equipas e vão ser alargados os
horários de funcionamento.
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A14  
Renascença

 	Duração: 00:03:35

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78407414

 
04-01-2019 10:00

Congestionamento nas urgências hospitalares - Direto do Hospital Garcia de Orta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=00289ed4-608f-475d-a9a4-

ecf6c91a78e5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Diretora-geral de Saúde considera que muitas situações registadas nas urgências dos hospitais
podem ser tratadas noutras unidades de saúde. Graça Freitas defende, por isso, que os utentes devem
procurar alternativas. Os congestionamentos nas urgências têm sido muitos e ainda mais na margem
sul do Tejo, como nas urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde a Renascença tem
estado toda a manhã.
Direto do Hospital Garcia de Orta, em Almada.
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A15  
TSF

 	Duração: 00:01:31

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78439584

 
06-01-2019 23:06

Guardas prisionais marcaram novo período de greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=58619f65-5258-4ade-9f0b-

8cb65eb82bc3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os guardas prisionais convocaram uma nova paralisação para começar a 16 de janeiro, e terminar a 3
de fevereiro.
Declarações de Júlio Rebelo do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional.
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A16  
Antena 1

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78429062

 
06-01-2019 08:01

Termina hoje a greve dos guardas prisionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=708382e6-c37d-40b2-8995-

f920a9bb2713&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os guardas prisionais terminam hoje uma greve de 23 dias.
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A17  
TSF

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78433355

 
05-01-2019 23:11

Contratação de enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4be448d-d2a8-45ca-8911-

b0a0484d972f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministério da Saúde deu ordem para contratar 450 enfermeiros.
Comentários de Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-05 19:02
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A18  
TSF

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78433642

 
05-01-2019 18:04

Protestos coletes amarelos em Portugal - direto do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56855056-7c67-497e-8afe-

fc5d754ae4bb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Jornada de protesto dos coletes amarelos em Portugal com fraca adesão.
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A19  
Antena 1

 	Duração: 00:05:47

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78432439

 
05-01-2019 13:02

Contratação de enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=567f1cbb-d0ee-41db-ad9f-

b99507e78969&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministério da Saúde deu ordem para contratar de forma permanente 450 enfermeiros e 400
assistentes.
Declarações de Raquel Duarte, secretária de estado da Saúde, Ana Rita Cavaco, bastonário da Ordem
dos Enfermeiros, e José Carlos Martins do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
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A20  
TSF

 	Duração: 00:02:25

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78433250

 
05-01-2019 12:07

AICEP fecha 2018 como melhor ano na captação de investimento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d1fed52f-e154-486d-af19-

d67a6500b71b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A AICEP fechou 2018 como o melhor ano na captação de investimento estrangeiro.
Declarações de Luís de Castro Henriques, presidente da AICEP.
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A21  
Antena 1

 	Duração: 00:03:54

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78432259

 
05-01-2019 12:00

Contratação de enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb6ede71-9dd2-41e9-87c0-

d100ef0f6199&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministério da Saúde deu ordem para contratar de forma permanente 450 enfermeiros e 400
assistentes.
Declarações de Raquel Duarte, secretária de estado da Saúde, e Ana Rita Cavaco, bastonário da
Ordem dos Enfermeiros.
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A22  
Renascença

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78432828

 
05-01-2019 12:00

Governo anuncia contratação de 850 profissionais para os hospitais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc9666cb-0007-45c7-8df1-

e9d46035f0ef&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal diz que o anuncio da contratação de 850
profissionais para os hospitais, não vai fazer cair a greve dos enfermeiros a partir do próximo dia 14.
Declarações de Carlos Ramalho.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-05 13:01
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A23  
TSF

 	Duração: 00:03:25

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78433068

 
05-01-2019 12:00

Contratação de enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=15807b77-b1b1-476c-8698-

0407b0ff2efd&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministério da Saúde deu ordem para contratar de forma permanente 450 enfermeiros e 400
assistentes.
Declarações de Raquel Duarte, secretária de estado da Saúde, e Lúcia Leite da Associação Sindical
Portuguesa dos Enfermeiros.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-05 13:01
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 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78420435

 
05-01-2019 08:00

Governo e enfermeiros em negociações

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24a6bbd2-2fe4-4649-92ae-

8259ec53705f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo está disponível para estudar a criação de uma estrutura de carreira de enfermagem com
três categorias e que integre o enfermeiro especialista. Depois de três encontros com estruturas
sindicais, o gabinete de Marta Temido dá conta em comunicado de um clima de entendimento
negocial.
Comentários de Lúcia Leite, Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-05 09:00
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04-01-2019 23:05

Enfermeiros mantêm pré-aviso de greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e61372f5-f605-4b72-b65a-

5b30555d4416&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os sindicatos dos enfermeiros que promoveram a greve cirúrgica, disseram registar avanços na
reunião desta tarde com o Governo.
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ID: 78431993

 
04-01-2019 23:04

Enfermeiros mantêm pré-aviso de greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5cfa00b3-cd8a-4920-afd9-

e0d04be36333&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os sindicatos dos enfermeiros que promoveram a greve cirúrgica, disseram registar avanços na
reunião desta tarde com o Governo.
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 	Duração: 00:02:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78417751

 
04-01-2019 20:02

Reunião entre Governo e sindicatos dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=969bc024-5af5-4b3c-ab91-

f453ee223664&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Três estruturas representativas dos enfermeiros ficaram satisfeitas com a ronda negocial de hoje com
os representantes dos Ministérios das Finanças e da Saúde.
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ID: 78417668

 
04-01-2019 20:01

Reunião do Governo com os sindicatos dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=174b2988-465a-4723-b6cd-

fdea61481a36&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e o SINDEPOR saíram da reunião com o Ministério
da Saúde mais satisfeitos. Assinalam que houve uma aproximação de posições nomeadamente quanto
à questão das carreiras.
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 	Duração: 00:03:32

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78417211

 
04-01-2019 20:00

Governo e enfermeiros em negociações

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3483532-a337-4732-9a3a-

7ac4f153b977&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A ASPE e o SINDEPOR , as duas estruturas sindicais dos enfermeiros que convocaram a greve
cirúrgica,  falam em aproximação de posições com o Governo, mas ainda não o suficiente para que
seja cancelado o pré-aviso de nova paralisação prevista para acontecer entre 14 de janeiro e 28 de
fevereiro. Os sindicatos estiveram reunidos com as comissões representantes dos Ministérios da Saúde
e das Finanças.
Comentários de Lúcia Leite, pres. Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros; Carlos Ramalho,
pres. Sindicato Democrático dos Enfermeiros.
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04-01-2019 20:00

Enfermeiros mantêm pré-aviso de greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=45309994-ef8e-4de2-9ee8-

8f0fc74c64ab&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato Democrático dos Enfermeiros e a Associação Sindical dos Enfermeiros, mantêm o pré
aviso de greve a iniciar a 14 de janeiro.
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ID: 78417196

 
04-01-2019 19:10

Tempo de serviço dos professores nos Açores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d6b77bc-ded1-4aff-a5eb-

faf811446213&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os professores dos Açores vão recuperar na íntegra os 7 anos de tempo de serviço congelado. O
governo regional e os sindicatos chegaram a um acordo, esta sexta-feira, e já na próxima segunda-
feira, o diploma será levado a conselho regional para ser aprovado. A recuperação do tempo de
serviço dos professores será feito a partir de setembro deste ano e de forma faseada ao longo dos
próximos 6 anos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-04 20:08
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ID: 78417610

 
04-01-2019 19:03

Reunião do Governo com os sindicatos dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37793488-34f1-49e4-9e98-

e8f7a4a88cc5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Já terminou a reunião do Ministério da Saúde com os dois sindicatos que convocaram a greve nos
blocos cirúrgicos.
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 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78417724

 
04-01-2019 19:03

Reunião entre Governo e sindicatos dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fdb6ecc4-817e-4931-860a-

389f4921b30f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Enfermeiros está mais perto de um acordo com o Governo na ronda negocial de hoje
entre Ministérios das Finanças e da Saúde com as várias estruturas representativas do setor.
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ID: 78417055

 
04-01-2019 19:00

Polémica com a presença de Mário Machado na TVI

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5d7bd47-55f9-46d8-b45f-

f5bc457a0ec0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A TVI defende-se das críticas, lembrando que o debate entre diferentes correntes de opinião, faz parte
da sociedade democrática. Num comunicado conjunto, as direções de informação e de programas
responderam à polémica provocada pela presença do líder do movimento de extrema-direita, Nova
Ordem Social, Mário Machado, ontem em 2 programas da TVI e da TVI 24. No texto, os diretores de
informação e de programas garantem que a estação respeita os direitos e as liberdades fundamentais.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-04 20:04
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ID: 78415043

 
04-01-2019 18:05

Vistos gold renderam quase 840 MEUR em 2018

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d8587fa0-2928-4298-bab0-

56d08a5c70cf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os números foram divulgados esta tarde. Em 2018, os vistos gold renderam quase 840 milhões de
euros, valor praticamente igual ao captado em 2017. Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
mostram que no ano passado, foram concedidos mais de 1400 vistos, num crescimento de 4 por cento
em relação ao período homólogo.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-04 19:06
 TSF - Notícias , 2019-01-04 20:07

Página 35



A36  
Antena 1

 	Duração: 00:00:55
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ID: 78415112

 
04-01-2019 18:03

Reunião entre sindicatos dos enfermeiros e Ministério da Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d76f322d-8eb3-423a-9351-

d377241bf6ba&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros espera fechar o acordo com o Ministério da
Saúde já na próxima semana no que diz respeito à carreira de enfermagem.
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ID: 78415346

 
04-01-2019 18:02

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anuncia novo período de greve já em Janeiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33c400df-c0d2-47dd-9c92-

64f946beea6a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anuncia novo período de greve já em Janeiro. O sindicalista
José Carlos Martins saiu descontente da reunião de hoje com o Governo.
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ID: 78414391

 
04-01-2019 17:05

Segurança no transporte só para valores acima de 150 mil euros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f268d391-8edc-4a75-8a25-

6f8b31304473&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo defende que apenas quando estiverem em causa valores superiores a 150 mil euros,
deverá ser obrigatória segurança no transporte. A ideia foi debatida esta sexta-feira no Parlamento e
mereceu críticas dos partidos de esquerda e também de direita.
Comentários de Isabel Pires, BE; Jorge Machado, PCP; Telmo Correia, CDS-PP.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-04 18:07
 TSF - Notícias , 2019-01-04 19:07
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04-01-2019 17:03

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=945b5732-d728-4abd-b161-

b5b322b6c951&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros saiu satisfeita da reunião desta tarde com a
comissão negociadora, composta por representantes dos Ministérios da Saúde e das Finanças. Depois
de cerca de hora e meia de reunião, José Correia Azevedo, porta-voz da federação, disse que a
maioria das questões relacionadas com as carreiras dos enfermeiros, estão acertadas.
Comentários de José Correia Azevedo, porta-voz da Federação.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-04 18:00
 TSF - Notícias , 2019-01-04 19:03
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04-01-2019 17:01

Reunião entre sindicatos dos enfermeiros e Ministério da Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82326f46-92d9-4432-a044-

49f64ec83d77&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros e o Ministério da Saúde avançaram um
entendimento em relação à carreira de enfermagem.
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ID: 78412004

 
04-01-2019 14:08

Portugal registou uma baixa significativa do crime violento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f5564432-0992-4b31-bcaf-

bce959447e30&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os crimes violentos e graves diminuíram quase 9 por cento durante o ano passado em Portugal, o
número foi revelado esta manhã no Parlamento pelo ministro da Administração Interna. Eduardo
Cabrita salientou uma redução significativa considerando que o país é um dos mais seguros do mundo.
Declarações de Marques Guedes, PSD; Jorge Machado, PCP; Eduardo Carbrita, MAI.
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04-01-2019 14:04

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai marcar uma greve para este mês

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc50c18f-050e-455e-b15f-

7f36adfbf03b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai marcar uma greve para este mês, entre 22 e 25 de
Janeiro, um dia por região. O anúncio foi feito pelo presidente do sindicato à saída do encontro de hoje
com a Comissão negociadora. O sindicato diz que o governo não mudou de posição,  nomeadamente
no que diz respeito à proposta para os salários.
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04-01-2019 13:06

Governo e Enfermeiros regressam à mesa das negociações

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ba09c5d8-bd2e-4c34-9245-

f43af1b4e3b1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Depois dos desentendimentos, Governo e enfermeiros tentam reconciliação. Decorreram esta manhã
as primeiras de várias reuniões do dia, entre os sindicatos e a Comissão negociadora com
representantes do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde. Foram poucos os avanços até ao
momento.
Declarações de José Carlos Martins, dirigente sindical.
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Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai avançar com greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=40b8e89a-0d9b-4257-9763-

b8ac5a8d9d1c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai marcar uma greve de 22 a 25 de Janeiro, um dia por
região. O anúncio foi feito na última hora por José Carlos Martins à saída de um encontro com a
Comissão negociadora.
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04-01-2019 13:03

Ministro da Defesa não poupa críticas à TVI

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2362fa0-95ee-45ad-9254-

3f55eec285ed&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro da Defesa não poupa críticas à TVI, pela realização de uma entrevista a Mário Machado
condenado várias vezes por ódio racial. João Gomes Cravinho fala mesmo uma atitude incendiária. O
líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social esteve ontem no programa "Você na TV"
para participar numa rubrica que colocava à questão "precisamos de um novo Salazar".
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-04 14:07

Página 45



A46  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 78411190
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Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai avançar com greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5e24b88b-3c90-46e5-9541-

7628f9286cab&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai avançar com uma greve de 22 a 25 de janeiro. A ação de
luta foi anunciada na última hora pelo presidente do sindicato, depois de uma reunião com o Ministério
da Saúde.
Declarações de José Carlos Martins.
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04-01-2019 12:06

Reunião entre Governo e sindicatos dos enfermeiros: direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=00e73dc7-7530-4467-883e-

f9afaf095fc2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Depois dos desentendimentos, governo e enfermeiros tentam a reconciliação. Decorre a esta hora a
primeira de várias reuniões do dia entre sindicatos e a Comissão negociadora, com representantes do
Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde.
Direto da Administração Central do Sistema de Saúde, em Lisboa.
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04-01-2019 10:04

Os enfermeiros estão disponíveis para uma negociação séria e honesta com o governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9361e250-1475-4f87-8d97-

88f3090e4221&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os enfermeiros estão disponíveis para uma negociação séria e honesta com o governo. Os sindicatos
reúnem-se mais logo com o Ministério da Saúde. Esta manhã na Renascença, Carlos Ramalho,
Presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, não descartou a possibilidade de
novas formas de luta.
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Reunião entre sindicatos dos enfermeiros e Ministério da Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=edf2bd58-a4e2-4fb5-a5d3-

e893adf838c1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministério da Saúde e os sindicatos dos enfermeiros vão voltar a sentar-se à mesa das negociações
esta manhã. A reunião antecede um novo período de greve nos blocos operatórios, que está marcado
para o dia 14 de janeiro.
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Os Enfermeiros dizem-se preparados para uma negociação séria e honesta com o governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=466f6a76-aafc-4b6d-af20-

9e96b26f3f44&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os Enfermeiros dizem-se preparados para uma negociação séria e honesta com o governo. É pelo
menos a expectativa do sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal. Os sindicatos reúnem-se
mais logo com o ministério da Saúde.
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Os Oficiais de Justiça iniciam hoje uma greve parcial de 10 meses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9d1aadf1-f86b-4ea1-b37e-

3a4e8feed11e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Todos os serviços dos tribunais devem ser afetados pela greve parcial dos oficiais de Justiça que
começa hoje, uma paralisação que dura 10 meses. O Sindicato dos Oficiais de Justiça refere que a
greve abrange o trabalho extra não remunerado.
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Governo e Enfermeiros regressam à mesa das negociações

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=47712205-8534-429c-bb9f-

74f822d61a53&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Governo e Enfermeiros regressam à mesa das negociações, situação que está marcada para esta tarde
entre os sindicatos dos enfermeiros e o Ministério da Saúde. Avisam que só não haverá negociação, se
a tutela continuar a mostrar-se inflexível.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-04 09:32
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Professores querem voltar rapidamente às negociações com o Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f04c948-4452-4d33-932e-

4697783af82d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Em aberto estão também as negociações do Governo com os sindicatos de professores. O executivo
promete, de forma atempada, com boa-fé negocial e transigência, levar a cabo estas negociações. O
ministro da Educação salvaguarda, no entanto, que a sustentabilidade financeira estará sempre nas
prioridades a ter em conta.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-04 09:32
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Reunião entre sindicatos dos enfermeiros e Ministério da Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dac06d69-56a8-45fa-9234-

0e05f5e3904c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O encontro entre os enfermeiros e o Governo, só se o Ministério da Saúde continuar inflexível é que
não haverá negociação. Foi uma posição já defendida pelos sindicatos dos enfermeiros a poucas horas
deste encontro com o Ministério, que se segue à greve prolongada que durante quase um mês e meio
levou ao adiamento de milhares de cirurgias.
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Os Oficiais de Justiça iniciam hoje uma greve parcial de 10 meses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c0fd398-3fca-472c-a646-

170bb6fe5da0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os Oficiais de Justiça iniciam hoje uma greve parcial de 10 meses. O sindicato refere que a paralisação
abrange o trabalho extra que não é remunerado e pode atrasar ainda mais os processos. Carlos
Almeida, Presidente do Sindicato dos oficiais de Justiça, explica que todos os serviços dos tribunais
devem ser afetados.
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Reunião entre sindicatos dos enfermeiros e Ministério da Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e0498ac-1f13-498f-b3bd-

d24dde4fb117&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Atenções também voltadas para a reunião que os enfermeiros hoje vão manter com o Ministério da
Saúde. Só se o Governo continuar a manifestar-se inflexível é que não haverá negociação. É a posição
defendida nas últimas horas pelos sindicatos de enfermeiros, afirmando que a parte económica da
proposta apresentada ao Governo pode ser faseada com o objetivo de desbloquear o impasse que tem
marcado as últimas semanas e esteve na origem da greve em blocos operatórios que levou ao
adiamento de milhares de cirurgias.
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