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A1  
Renascença

 	Duração: 00:05:00

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88458549

 
07-09-2020 23:00

COVID-19 - Reunião entre peritos e políticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a6e49b72-0479-460f-9e11-

0b2687b2e126&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A ministra da Saúde garante que o Governo não se demite de garantir proteção aos utentes dos lares,
depois do presidente da Assembleia da República ter deixado entender desagrado quanto à forma
como a pandemia está a ser combatida naquelas instituições.
Declarações de Marta Temido, José Luís Carneiro do PS, Rui Rio do PSD, Francisco Rodrigues dos
Santos do CDS/PP, e Moisés Ferreira do BE.
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A2  
TSF

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88453397

 
07-09-2020 20:09

Regresso às aulas - Reação de José Luís Carneiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5c7556d-f238-494e-898b-

34a936a84ab9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O secretário-geral adjunto do Partido Socialista, José Luís Carneiro, disse ter garantias de que a
abertura do ano letivo está a ser preparada ao detalhe.
Comentários de José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista.
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A3  
TSF

 	Duração: 00:01:15

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88453364

 
07-09-2020 20:08

Regresso às aulas - Reação de Rui Rio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0a4b7705-1348-47a6-b813-

f845862dcc8e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No final deste encontro, Rui Rio, o líder do PSD, sublinhou que a possibilidade de uma eventual
segunda vaga só pode ser evitada, se forem reduzidos os contactos e se existirem transportes
especiais para os alunos.
Comentários de Rui Rio, presidente do PSD.
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A4  
Rádio Observador

 	Duração: 00:15:19

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 88453831

 
07-09-2020 18:07

COVID-19 - Reunião entre peritos e políticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1884324-af5c-41f8-ab69-

498f899c83fa&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Depois meses depois, aconteceu esta tarde, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a
reunião dos peritos sobre a luta contra a pandemia de COVID-19. Uma reunião que pela primeira vez
foi transmitida em direto através da internet e também aqui na emissão da rádio Observador e as
conclusões.
Comentários de Ausenda Machado, Instituto Nacional de Saúde Pública Dr. Ricardo Jorge; Maria João
Brito, pediatra e diretora da unidade de infeciologia do Hospital Dona Estefânia; Carla Nunes,
especialista em epidemiologia da Escola Nacional de Saúde Pública; Manuel do Carmo Gomes,
professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Rui Santos Ivo, presidente do
Infarmed; António Costa, primeiro-ministro; Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina
de Coimbra e diretor do serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.
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 	OCS: TSF - Notícias
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07-09-2020 17:07

COVID-19 em Portugal -  António Costa avisa que o risco de contágio vai aumentar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea341df8-4b05-42c4-8fad-

b87db9798406&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa avisa que o país vai entrar num momento importante e que o risco de contágio vai
aumentar. Antes do encontro com especialistas, o chefe do Governo lembrou que é fundamental que o
Serviço Nacional de Saúde não fique demasiado pesado e que a experiência do confinamento não é
para repetir.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-07 18:08
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A6  
Antena 1

 	Duração: 00:02:05

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88448392

 
07-09-2020 15:01

Reunião do Infarmed - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a3b1e9d9-7034-4e01-a0c6-

0be1dffbe8b8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Para esta hora está marcado o regresso das chamadas reuniões do Infarmed, desta vez no Porto.
Encontros com especialistas, de políticos e parceiros sociais. Nova reunião para analisar a situação
epidemiológica da COVID-19 em Portugal.
- Ligação em direto.
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88446148

 
07-09-2020 13:05

Trabalhadores da TAP contra despedimentos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53b31584-ab46-4c0c-b203-

83cdfec0bc01&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os trabalhadores da TAP defendem uma reestruturação que aposte no desenvolvimento e não numa
"tapzinha de baixo custo". A comissão de trabalhadores foi ouvida pela consultora que está a prestar
assessoria à companhia aérea. Cristina Carrilho explica que a manutenção da operação é essencial e
que a proteção dos postos de trabalho é uma das principais preocupações.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-07 14:07
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A8  
Renascença

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88445327

 
07-09-2020 12:04

COVID-19 em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f18e27b8-3cab-41c3-80cf-

1644f0d30749&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A partir da próxima semana estão reunidas as condições para o aumento do número de casos de
COVID-19 em Portugal. O presidente do Instituto de Saúde Pública do Porto considera que, para já, a
situação está controlada, mas tudo pode ser alterado com a abertura das escolas. Henrique Barros
admite um aumento do número de casos .
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A9  
Antena 1

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88444734

 
07-09-2020 12:03

Plano de reestruturação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d5d703e4-c60c-4fad-ba28-

6d14b004da3a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Comissão de Trabalhadores da TAP espera que a reestruturação da transportadora aposte no
desenvolvimento do negócio e não numa "TAPzinha" de baixo custo, como preconiza o projeto de há 4
anos da consultora Boston Consulting Group que está a assessorar a administração na reformulação
da TAP.
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A10  
Antena 1

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88440202

 
07-09-2020 09:06

Retomadas as chamadas reuniões do Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65c3c651-2d3f-49f1-b2a4-

5d56a98e2a48&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Peritos em saúde, políticos e parceiros sociais retomam hoje as reuniões para fazer o raio-x à evolução
da pandemia em Portugal. O encontro desta vez não acontece no Infarmed, mas sim na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e vai ter pela primeira vez transmissão em sinal aberto para o
público na fase inicial desta reunião.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-07 10:07
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Antena 1
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88439557

 
07-09-2020 08:32

Retomadas as chamadas reuniões do Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7df33ef6-31b1-44c7-8123-

47a65b335c88&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Este início de semana traz também o regresso das reuniões do Infarmed. O retrato da evolução da
pandemia em Portugal vai ser feito esta tarde, desta vez no Porto, na Faculdade de Medicina, onde
vão estar especialistas em saúde, políticos e também parceiros sociais.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-07 09:31
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A12  
Renascença

 	Duração: 00:03:56

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88439170

 
07-09-2020 08:06

COVID-19 em Portugal - Graça Freitas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c497161f-ae49-4f99-b2a6-

3dd55b1bf483&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
6 meses depois dos primeiros casos de COVID-19 em Portugal, Graça Freitas, a Diretora-Geral da
Saúde é uma verdadeira resistente. O Presidente critica, o Governo chegou a colocar a hipótese de a
substituir, toda a direção já saiu, mas Graça Freitas tem resistido a 6 meses de pandemia, de
conferências de imprensa com avanços, com recurso. Hoje voltam as reuniões que juntam
especialistas, políticos e parceiros sociais. Voltam em moldes diferentes e Graça Freitas mantém-se,
apesar das polémicas que têm sido muitas.
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ID: 88437776

 
07-09-2020 07:03

Concurso para médicos de família

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89c89dac-89b7-4aa2-9d26-

887eceb64f8b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há um mês, o Ministério da Saúde abriu concurso para colocar mais 435 médicos de família (mais 37
vagas do que no ano passado). O despacho do Governo chegou com algum atraso e ouviram-se
críticas dos sindicatos. À TSF, Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar, explicou desta vez haverá algumas dezenas de lugares que não vão ser preenchidos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-07 08:05
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