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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87297363

 
29-06-2020 21:00

Hospital de Santarém recebeu 4 pessoas infetadas com COVID-19 provenientes do Hospital
Amadora-Sintra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30ff1164-b3fe-4b58-8abc-

a51d2be947b0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Hospital de Santarém recebeu 4 pessoas infetadas com COVID-19 provenientes do Hospital
Amadora-Sintra, a informação foi adiantada à agência Lusa, pelo diretor clínico do Hospital de
Santarém.
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A2  
Rádio Observador

 	Duração: 00:15:08

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87294199

 
29-06-2020 18:22

Aumento de novos casos na região de Lisboa tem levantado questões sobre a lotação dos
transportes públicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=46dcf7fb-f63e-442b-a7e4-

747763f2ada5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O aumento de novos casos na região de Lisboa tem levantado questões sobre a lotação dos
transportes públicos. O Governo vai estudar um reforço dos horários dos comboios da linha de Sintra,
mas esse estudo pode demorar três meses e o plano pode nem acontecer.
Análise que será feita com a CP e também com infraestruturas Portugal, mas o Governo não consegue
garantir que o reforço aconteça, isto porque é preciso compatibilizar os horários desta linha, com os
horários de vários outros comboios de país e pode mesmo não trazer vantagens.
Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das infraestruturas e dos Transportes; Carlos Silva, PSD;
Vasco Ramos, porta-voz da Comissão de Utentes da Linha de Sintra; Luís Cabaço Martins, pres. da
Associação Nacional de Transportes de Passageiros.
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A3  
Renascença

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87290299

 
29-06-2020 17:02

Negociações com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2935f6db-9528-49e5-8cd4-

5a217275a05a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O ministro da Economia considera que não faz sentido uma eventual discriminação na retoma de voos
do Reino Unido com base no aumento de casos de COVID-19 na região de Lisboa. Pedro Siza Vieira
disse hoje aos jornalistas que o Governo português continua em discussão com as autoridades
britânicas, explicando que regiões como o Algarve e o Norte do país são destinos seguros e que não
faz sentido uma discriminação nestes termos.
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A4  
Antena 1

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87288934

 
29-06-2020 16:09

PCP admite votar contra o Orçamento Suplementar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=579f7875-d3cc-47b2-bd11-

44de4d8d8ff4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Nas últimas horas, o PCP admitiu votar contra o orçamento suplementar na altura da votação final
global. O secretário-geral do partido ainda espera que algumas propostas de alteração do PCP sejam
aceites, se isso não acontecer, o PCP que se absteve na votação na generalidade, admite agora votar
contra.

Página 4



A5  
Antena 1

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87288893

 
29-06-2020 16:06

David Neeleman agradece o apoio do Estado à TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d8cca64-3310-4a91-8a61-

4870d099363a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
David Neeleman da TAP garante o empenho dos privados na transportadora e agradece o apoio do
Estado. O acionista da companhia aérea aceita a entrada imediata do Estado na comissão executiva da
empresa. O ministro Pedro Siza Vieira saúda a declaração de David Neeleman. Já o líder do PSD alerta
para a necessidade de um plano de negócios credível.
Declarações de Rui Rio, PSD, do ministro Pedro Siza Vieira.
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A6  
Antena 1

 	Duração: 00:01:58

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87286661

 
29-06-2020 14:08

Pedro Nuno Santos: comboios não são responsáveis pelo aumento das infeções

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c43dfb15-c33c-4cd0-90bd-

27e7a5ed195d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os comboios não são, no entender do Governo, responsáveis pelo aumento das infeções. O ministro
das Infraestruturas quer que de uma vez por todas, se esclareça que não são os comboios em Lisboa,
os responsáveis pelo aumento dos casos de COVID.
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A7  
Renascença

 	Duração: 00:03:13

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87285670

 
29-06-2020 13:03

Pedro Nuno Santos apresenta planos para as Áreas Metropolitanas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7b80f2d2-7711-4e5c-ac14-

56899fc6a863&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo não promete mais transportes, garante em vez disso, o que é precisa juro estar a oferta à
procura. Pressionado pelas muitas queixas dos utentes dos transportes públicos, em especial na
Grande Lisboa, onde o combate à pandemia ainda não tem os resultados que se esperavam, o
ministro das Infraestruturas está a explicar que planos tem para a Área Metropolitana, não só de
Lisboa, mas também do Porto.
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A8  
Renascença

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87285541

 
29-06-2020 13:01

David Neeleman a

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=919d371b-ec5b-4ac0-8f06-

53ab58ae542c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O acionista privado da TAP quebra um silêncio de muitos meses e torna agora publica a garantia de
que os privados estão empenhados no futuro da companhia. Numa declaração escrita enviada à
agência Lusa, David Neeleman agradece muito o empréstimo de emergência do Estado português e
afirma aceitar a entrada imediata deste na comissão executiva da empresa.
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:06:02

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87290259

 
29-06-2020 17:21

Transportes públicos em Lisboa em tempo de pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4b9f83a-8d88-4d19-a1f9-

85d2d5bac060&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Esta tarde, o Governo voltou a dizer que está a estudar soluções para os transportes públicos de
Lisboa e Vale do Tejo, a região mais afetada pela pandemia. O secretário de Estado da Saúde deu
conta de uma reunião que decorreu hoje no Ministério dos Transportes para abordar estes problemas
e sublinhou que a ocupação dos transportes públicos é em média aceitável, mas há viagens específicas
ao longo do dia que estão a causar preocupação, tendo em conta justamente o número de
passageiros, a sobrecarga de passageiros nessas ligações. Disse também António Lacerda Sales que a
solução não passa só por mais comboios e mais autocarros. Também é importante olhar para as
medidas de segurança, em particular medidas adicionais de limpeza e de desinfeção.
Comentários de José Manuel Oliveira, FECTRANS.
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A10  
TSF

 	Duração: 00:04:40

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87289994

 
29-06-2020 17:07

COVID-19 na Construção Civil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=20c80cb6-a5d8-40ef-9ed3-

503eae96ac62&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Construção Civil é um dos setores que está sob vigilância bastante apertada, em particular na Área
Metropolitana de Lisboa. As autoridades criaram um gabinete de crise para combater a doença.
Declarações de Fátima Messias, da Federação dos Sindicatos da Construção; Rui Portugal, Coord. Gab.
Supressão COVID-19 Lisboa Vale Tejo.; Graça Freitas, Diretora-geral da Saúde.
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A11  
Renascença

 	Duração: 00:04:45

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87290349

 
29-06-2020 17:05

Congestionamento dos transportes em Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12f721f3-faca-467f-a6e9-

d98ff3b75b7c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O alegado congestionamento dos transportes em Lisboa tem sido associada ao aumento do número de
casos de COVID-19 nesta região, mas o Governo nega esse congestionamento e o ministro da tutela
garante não ser possível aumentar o número de comboios na Área Metropolitana de Lisboa.
Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas; João Vieira, presidente da
Confederação do Comércio; Sérgio Monte, UGT.
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A12  
Antena 1

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87289868

 
29-06-2020 17:05

Trabalhadores da STCP em greve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f7b19866-6541-41d5-9112-

1529a0ca3550&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto alerta para eventuais perturbações no serviço, por
causa de uma greve que tem início marcado para amanhã. Os trabalhadores dizem que estão
cansados de promessas e pedem melhores condições laborais.
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A13  
Antena 1

 	Duração: 00:02:28

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87289830

 
29-06-2020 17:02

Governo estuda soluções para transportes públicos na região de Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8dc5a574-b8c2-4cc3-b606-

5dc9913e3a12&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo garante que está a estudar soluções para os transportes públicos de Lisboa e Vale do Tejo,
a região do país mais afetada. O secretário de Estado da Saúde adiantou esta tarde que já hoje houve
uma reunião no Ministério dos Transportes para abordar este problema. António Lacerda Sales assume
que a ocupação dos públicos é em média aceitável, mas também explica que há viagens específicas
que causam preocupação, tendo em conta o número de passageiros dos transportes públicos.
Comentários de António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde; José Manuel Oliveira,
FECTRANS.

Página 13



A14  
TSF

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87287841

 
29-06-2020 15:02

Construção civil tem estado debaixo de fogo por causa da pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbb34664-6432-4307-bd01-

0fe82a030360&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A construção civil tem estado debaixo de fogo por causa da pandemia. As autoridades criaram um
gabinete de crise para combater a doença no setor. A coordenadora da Federação Portuguesa dos
Sindicatos da construção não tem dúvidas que antes de mais quem tem responsabilidade nesta
matéria são os patrões.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-29 16:03
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A15  
Antena 1

 	Duração: 00:01:18

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87286613

 
29-06-2020 14:07

Bloco de Esquerda deixa recomendações para os transportes em Lisboa e Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=246500fa-8dff-49ab-90ee-

6c296b9c4d7c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Para garantir o distanciamento social nos transportes coletivos, o Bloco de Esquerda defende o fim
imediato do "lay-off" nas empresas de transporte. A coordenadora do Bloco chama a atenção que
neste Verão vai haver muitos mais trabalhadores a circular.
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A16  
Antena 1

 	Duração: 00:01:23

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87286602

 
29-06-2020 14:05

Greve dos trabalhadores das cantinas, lavandarias, limpeza e manutenção de hospitais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92812cb4-0be1-495b-8e6b-

b4833215479e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Greve dos trabalhadores das cantinas, lavandarias, limpeza e manutenção de hospitais. A adesão ao
protesto nas cantinas é total, cumprem-se apenas os serviços mínimos. Já nas lavandarias e na
manutenção ronda os 70% revelam os sindicatos.
Declarações do sindicalismo Francisco Figueiredo.
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A17  
TSF

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87285429

 
29-06-2020 13:09

Bloco de Esquerda defende o fim imediato do layoff nas empresas de transporte

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dde5e3c6-0db5-4fa3-a030-

789b5424e310&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Bloco de Esquerda considera inaceitável que as empresas privadas de transportes mantenha o
regime de layoff. Depois de conhecida a proposta de reforço de transporte ferroviário na linha de
Sintra, Catarina Martins dá conta de um outro projeto que o partido vai apresentar no Parlamento.
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A18  
Antena 1

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87285423

 
29-06-2020 13:02

COVID-19 na cadeia de Vale do Sousa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b423b9a4-a693-4403-acb9-

4c94fc9469f5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há um caso positivo COVID-19 na cadeia de Vale do Sousa. Um recluso que estava assintomático fez
o teste, porque deu entrada num hospital para uma intervenção cirúrgica. A informação é confirmada
à Antena um pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-29 14:04
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A19  
TSF

 	Duração: 00:03:42

 	OCS: TSF - Negócios em Português

 
ID: 87286706

 
29-06-2020 12:22

Happy Conference

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14d6eacb-0127-4bcc-b184-

4b44e1d252f2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O debate sobre felicidade e trabalho vai ser feito amanhã em mais uma edição da Happy Conference;
desta vez num formato cem por cento virtual e com vários convidados que se destacam pelo
pensamneto criativo apicado às empresas.
Declarações de Carlota Ribeiro Ferreira, Happy Conference.
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A20  
TSF

 	Duração: 01:21:48

 	OCS: TSF - Fórum TSF

 
ID: 87283696

 
29-06-2020 10:21

Fim de semana fica marcado por um aumento do número de casos de COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ae714064-f652-4d90-a634-

85ddc12e0bcb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Este fim de semana fica marcado por um aumento do número de casos de COVID-19. Ontem,
registou-se o maior aumento de novas infeções desde o início de maio. Ficou este fim de semana
também marcado por alertas sobre a falta de meios sobre atrasos e falta de meio para a me travar o
avanço de novos contágios; também denúncias de falta de coordenação na luta contra a COVID-19.
Queremos saber a opinião dos ouvintes: ficam preocupados com as denúncias sobre a descoordenação
no alerta de falta de meios para travar novos focos de contágio? Que avaliação fazem o Governo e as
autoridades de saúde estão a fazer o suficiente ou estão a falhar no combate à pandemia?
Convidados: Laura Silveira, Vice Presidente da ARSLVT; Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos
Médicos; João Vieira Pereira, Diretor semanário Expresso; Alexandre Lourenço, Pres. Assoc.
Administradores Hospitalares; Manuel Carvalho, Diretor do Jornal Público; Professor Constantine
Sedikides.
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A21  
Renascença

 	Duração: 00:01:10

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87281254

 
29-06-2020 10:03

Marçal Grilo concorda que são urgentes orientações do Ministério da Educação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=21e35b54-6548-4cc4-bc99-

29d9eb87beed&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Marçal Grilo, antigo ministro da Educação, defende que o Governo já deveria ter apresentado os
planos para o próximo ano letivo. Os atrasos na preparação do próximo ano têm sido muito criticados
por diretores e sindicatos. Marçal Grilo concorda que são urgentes orientações do ministério.
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A22  
TSF

 	Duração: 00:03:05

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87281192

 
29-06-2020 10:00

Desigualdades salariais entre homens e mulheres

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=792b8422-47ed-4985-8682-

3acca64f0c2d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A secretária de Estado da cidadania e a igualdade reage ao relatório do Conselho da Europa que
denuncia a continuação das desigualdades salariais entre homens e mulheres;admitindo em
declarações à TSF que o problema é profundo e não se resolve por decreto. Ainda assim, Rosa
Monteiro explica que o relatório do Conselho da Europa não reflete as medidas que o Governo tomou
entretanto, para combater a discrepância salarial.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-29 11:02
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A23  
TSF

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87279565

 
29-06-2020 09:06

Greve dos trabalhadores das cantinas, lavandarias, limpeza e manutenção de hospitais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70d26e86-16f6-4247-a455-

e8c6b7f7a224&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No total, a adesão greve dos trabalhadores das cantinas, lavandarias, limpeza dos hospitais do Norte,
Francisco Figueiredo da Federação dos Sindicatos de agricultura alimentação, bebidas, hotelaria e
Turismo de Portugal, garantiu há instantes à TSF que estão apenas a ser prestados os serviços
mínimos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-29 09:31
 TSF - Notícias , 2020-06-29 10:08
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A24  
Antena 1

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87278892

 
29-06-2020 08:31

Portugal falha na igualdade de género a nível salarial

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa5d5760-172f-4e08-b9f2-

f898d92ebb7a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Conselho da Europa diz que foram dados alguns passos no bom caminho, mas são claramente
insuficientes. Portugal prometeu reduzir as diferenças dos salários entre homens e mulheres, mas aos
olhos do Conselho da Europa, o objetivo está muito longe de ter sido cumprido.
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29-06-2020 08:02

Portugal não conseguiu reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=69d5190c-4de3-4602-a321-

af9e1f5f9529&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Portugal falhou e não conseguiu reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres. A legislação
em vigor pode ser adequada, mas na prática as autoridades portuguesas não fizeram o suficiente para
garantir uma verdadeira igualdade de rendimentos. O parecer consta de um relatório do Conselho da
Europa.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-06-29 09:32
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Conferência "Leading Together"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2bed41cb-0b02-44a4-ac4a-

fb44bc750c62&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A paridade na liderança das empresas ainda está longe da realidade em Portugal. Para falar de
diversidade de género em contexto empresarial, a associação nascida da Escola de Negócios Insead,
junta agora vários parceiros para realizar amanhã, mais uma conferência "Leading Together". Uma
forma de promover a reflexão sobre liderança equilibrada entre homens e mulheres em posições de
topo, numa iniciativa liderada por Catarina Soares, uma das fundadoras do movimento e diretora
desta associação.
 
Repetições: TSF - Negócios & Empresas , 2020-06-29 17:20
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Greve dos trabalhadores das cantinas, lavandarias, limpeza e manutenção de hospitais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e11e36e-5d36-463b-92e3-

a611e247210c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores das cantinas, lavandarias, limpeza e manutenção de hospitais vão estar hoje em
greve. para exigirem melhores salários e condições de trabalho. A paralisação é convocada pela
Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-29 08:08
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Portugal não está a cumprir as metas europeias para reduzir a disparidade salarial entre homens
e mulheres

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ab79c96f-41f1-46c0-813a-

69ad6b84a117&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Portugal não está a cumprir as metas europeias para reduzir a disparidade salarial entre homens e
mulheres. O Conselho da Europa considera que o país está a violar o compromisso que assumiu há
quase 20 anos de promover a igualdade de salários, apesar das medidas que foram adotadas.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-29 08:06
 TSF - Notícias , 2020-06-29 09:12
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Portugal falha na Igualdade de género a nível salarial

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0daaa8ff-53ce-4652-8445-

213617c046cb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Conselho da Europa diz que foram dados alguns passos no bom caminho, mas são claramente
insuficientes. Portugal prometeu reduzir as diferenças dos salários entre homens e mulheres, mas aos
olhos do Conselho da Europa, o objetivo está muito longe de ter sido cumprido.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-29 08:07
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-29 09:08
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-29 10:06
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