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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88438619

 
06-09-2020 12:10

Apoios às micro e pequenas empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=173361ee-1665-4e22-b61a-

342599fdf920&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os sócios gerentes das micro e pequenas empresas têm até ao fim do de hoje para entregarem o
pedido de apoio, se tiveram uma quebra de faturação igual ou superior a 40% em Agosto.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88431809

 
05-09-2020 12:00

Mais 950 vagas para recém-especialistas e de saúde pública

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74eeaa18-492a-4421-9ecf-

3eb9eba35684&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O secretário de estado da Saúde explica hoje como serão distribuídas as 950 vagas anunciadas na
última quarta feira pela ministra Marta Temido, que vão agora a concurso para recém especialistas
nas áreas hospitalares e de saúde pública.
Declarações de António Lacerda Sales.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-09-05 13:00
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A3  
TSF

 	Duração: 00:01:34

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88435498

 
05-09-2020 23:12

Candidaturas das empresas aos apoios à manutenção do emprego

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96f5d3f8-29d8-42ba-b3e6-

bb8aa990e4eb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
São já 25 mil as candidaturas das empresas aos apoios à manutenção do emprego, depois do "lay-
off".
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A4  
TSF

 	Duração: 00:01:13

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88435381

 
05-09-2020 18:06

Candidaturas das empresas aos apoios à manutenção do emprego

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9da93098-81de-4bc4-85f6-

46b18551157f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
São já 25 mil as candidaturas das empresas aos apoios à manutenção do emprego, depois do "lay-
off".
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-05 19:03
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A5  
TSF

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88418040

 
05-09-2020 08:02

Catarina Martins deixa aviso ao Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2942b7a5-e962-4fda-90e5-

b29a4d43c6da&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Catarina Martins avisou, o Bloco não vai negociar o próximo Orçamento do Estado sem garantias de
que acabam as transferências financeiras para o Novo Banco.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-05 09:03
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A6  
TSF

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88412560

 
04-09-2020 18:11

COVID-19 em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ddfd36f0-37c6-4ecf-89d5-

6db41720e112&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sabia-se que estava marcado para a próxima segunda-feira, mas o regresso das reuniões sobre a
evolução da COVID em Portugal, é agora anunciado para a cidade do Porto. 2 meses depois destes
encontros terem sido suspensos, o Governo tinha já revelado que seriam retomados no início da
próxima semana.
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A7  
Antena 1

 	Duração: 00:00:45

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88411925

 
04-09-2020 17:07

Reuniões sobre a evolução da COVID-19 vão ser retomadas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=602896bc-3650-4c83-911e-

eceaff48981d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Esta tarde ficou a saber-se que vão ser retomadas, no Porto, as reuniões sobre a evolução da COVID-
19 a que juntam peritos políticos e parceiros sociais.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-04 18:04
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:01:35

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88407437

 
04-09-2020 13:09

Insolvência da têxtil Azincon

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88a74eb5-6bd1-47ab-bdab-

5d619776f976&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
As trabalhadoras de uma têxtil de Vila do Conde, a Azincon, vão fazer hoje um inventário, para
contabilizar património da empresa, para que desta forma sejam pagas as dívidas às funcionárias. A
empresa tinha alegado não ter dinheiro para saldar a dívida, depois da insolvência.
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A9  
Rádio Observador

 	Duração: 00:03:07

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 88401003

 
04-09-2020 08:05

Início do ano letivo: Tiago Brandão Rodrigues

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1bcbb39-f77a-497d-94e0-

8a99d013eb53&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Com o regresso à escola, se houver alunos ou professores a ficar infetados decisão das medidas a
tomar vai ser apenas e só da competência das autoridades de saúde. Tiago Brandão Rodrigues diz que
há um número estipulado de casos, que possa levar ao encerramento de escolas e essas decisões são
tomadas pelas autoridades de saúde.
Declarações de Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação; Mário Nogueira, Fenprof.

Página 9



A10  
Antena 1

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88398466

 
04-09-2020 07:05

Ministro da Educação garante que as escolas estão preparadas para lidar com a COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2fcc2a1f-a3e1-404b-abc2-

41caef01c767&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Ministro da Educação garante que as escolas já estão preparadas para lidar com casos da COVID-19
assim que as aulas começarem, há protocolos de atuação para estas situações e as escolas assim
como as autoridades de saúde sabem o que é que tem de fazer, mas apesar disso, está a ser
preparado um novo manual com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde, explicou
ontem a Tiago Brandão Rodrigues, numa entrevista que deu à RTP.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-04 08:06
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-04 09:04
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-04 11:02
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