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Municípios não concordam com a distribuição das verbas para a oferta de transportes públicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=73606985-aeb1-4fca-b59e-

5c23f4c6955f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os municípios portugueses não concordam com a distribuição das verbas para a oferta de transportes
públicos. As autarquias criticam também o facto de as despesas para o combate à COVID-19 serem
em suportadas pelas câmaras municipais.
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Apoio extraordinário

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd289b1b-3336-466a-9ede-

85fe4fc50805&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Trabalhadores sem proteção social já podem pedir apoio extraordinário. A medida foi anunciada no
âmbito do orçamento suplementar em julho, mas só esta terça-feira, a Segurança Social disponibiliza
um formulário que permite aos trabalhadores de excluídos dos regimes de proteção social requerer um
apoio superior a 430 euros.
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08-09-2020 13:08

Movimento "Saúde em Dia"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f43ffa22-de53-42f8-ae11-

fd2501a00d64&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A pandemia de Covid-19 abalou o sistema de saúde, e colocou num plano secundário várias doenças,
não se realizaram milhões de consultas médicas presenciais, atos de enfermagem, e adiou e mais de
100 mil cirurgias. A Ordem dos Médicos e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares,
apresentaram hoje o Movimento "Saúde em Dia".
Declarações de Alexandre Lourenço, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
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Protesto de trabalhadores do setor dos eventos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f03e0d9-de91-41e7-9ff8-

413d3915e967&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sem trabalho devido à pandemia, os trabalhadores do setor dos eventos protestam hoje à noite no
Porto contra a falta de respostas do Governo. A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para
Eventos querem encher a Avenida dos Aliados.
Comentários de Pedro Magalhães, presidente Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para
Eventos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-08 11:05
 TSF - Notícias , 2020-09-08 13:10
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08-09-2020 08:01

Tiago Brandão Rodrigues garante que a prioridade vai ser o ensino presencial

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8f99e072-40be-4673-9de0-

48e9feb5b8a2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Ontem ao início da noite, no final do encontro entre especialistas e políticos, o ministro da Educação
deixou pistas para o novo ano letivo. Tiago Brandão Rodrigues garante que a prioridade vai ser o
ensino presencial mas não descarta o ensino à distância, avançando até que vai haver novidades
sobre a telescola.
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A ministra da Saúde assegura que está tudo a postos para o regresso às aulas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25653646-e131-4123-bc84-

b39a1a856f43&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Marta Temido, depois do encontro que reuniu especialistas, políticos e parceiros sociais, abordou o
desafio do regresso às aulas já na próxima semana. A ministra da Saúde assegura que está tudo a
postos.
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Contratos irregulares na Casa da Música

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b45361b-acdb-468d-9134-

abb09f8d3147&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Autoridade das Condições do Trabalho fez uma participação de 34 casos de irregularidades nos
contratos feitos com os colaboradores pela Fundação da Casa da Música e comunicou hoje mesmo que
terminou a inspeção iniciada nas nos últimos meses. Os primeiros casos de irregularidades já tinham
sido comunicados ao Ministério Público, agora, a Autoridade das Condições de Trabalho e garante que
foram 34 os casos comunicados ao Ministério Público.
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OCDE considera que Portugal tem feito um bom progresso na área da educação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ec3c267-984c-47a3-93b3-

c3f34e5e0426&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A OCDE considera que Portugal tem feito um bom progresso na área da educação. No relatório que
acaba de ser divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico destaca
sobretudo o caminho já feito no ensino profissional, apesar de considerar que devia haver mais
formação de alunos em ambiente laboral. O documento diz também que Portugal tem mais alunos no
ensino pré-primário que a média da OCDE. O relatório mostra ainda que em Portugal os professores
têm salários e condições de trabalho acima de muitos colegas europeus.
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Aumento dos despedimentos coletivos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a470d9c8-aebe-487a-93e6-

89ebd2f5db9a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os despedimentos coletivos duplicaram até ao mês de julho em comparação com 2019. Os dados são
da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho. Nos primeiros sete meses do ano, as
empresas comunicaram 420 despedimentos coletivos que abrangeram mais de 4.300 pessoas, a
maioria destes despedimentos coletivos teve origem em micro-empresas e de pequenas empresas. Os
dados da Direção-Geral do Emprego mostram ainda que foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se
registou a maioria dos despedimentos coletivos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-08 08:12
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08-09-2020 07:03

Aumento dos despedimentos coletivos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac5d1513-6ad9-40d6-aa3f-

1fddac37b83d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os despedimentos coletivos até Julho, quase que duplicaram em relação ao ano passado. De acordo
com dados da Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, as empresas comunicaram 420
despedimentos coletivos, período em que foram despedidas cerca de 4.400 pessoas.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-09-08 08:03
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