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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:00:45

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78851007

 
31-01-2019 23:09

Crise na Venezuela

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18131eda-48db-4ba3-a667-

3cb1b02a7ed3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Secretário Geral da ONU, António Guterres, voltou hoje a oferecer-se para ajudar a encontrar uma
solução política para esta crise na Venezuela, o porta-voz de Guterres disse que a disponibilidade de
Guterres surge na sequência de uma carta que foi enviada pelo autoproclamado presidente Juan
Guaidó, Guaidó escreveu no sábado a Guterres pedindo mecanismos de apoio para fazer face à crise
humana.
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A2  
TSF

 	Duração: 00:02:42

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78846411

 
31-01-2019 20:12

Programa de investimento 2030

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=68e0613a-32e0-4371-a379-

9fe16dffe18d&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O PS e o Governo foram esta tarde ao Parlamento pedir consenso para o programa de investimento
2030 mas ouviram críticas de todas as bancadas.
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A3  
TSF

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78846367

 
31-01-2019 20:08

Crise na Venezuela: Posição do Governo aplaudida por Rui Rio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f4940b40-74b5-4dc6-b389-

d7ed8459dfb5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A posição do governo português nesta matéria da crise venezuelana merece o aplauso de Rui Rio. O
presidente do PSD considera que o executivo faz bem em estar em linha com a posição da União
Europeia.
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A4  
Antena 1

 	Duração: 00:01:35

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78843763

 
31-01-2019 18:08

Governo quer que as grandes obras nacionais tenham o apoio alargado no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=834090f3-f87c-4767-881b-

83375581a0f1&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo quer que as grandes obras nacionais tenham o apoio alargado no Parlamento, mas os
partidos em ano eleitoral respondem que o executivo só tem feito anúncios que mal saem do papel.
Para já, o plano que envolve mais de 20 mil milhões de euros, não tem aval nem à esquerda nem à
direita.
Declarações de Pedro Mota Soares, CDS-PP; Emídio Guerreiro, PSD; Heitor de Sousa, BE; Pedro
Marques, ministro do Planeamento; Bruno Dias, PCP.
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A5  
Antena 1

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78842815

 
31-01-2019 17:03

Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d98963be-54f2-415f-b6b9-

0102e69142db&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os vários partidos, à exceção do PCP, chegaram acordo para o texto da proposta que vai servir de
base à nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Esta nova comissão vai
apurar se houve interferência política nos processos de decisão de crédito com valores mais altos
desde o ano 2000.
Declarações de João Almeida do CDS, António Leitão Amaro do PSD, e Mariana Mortágua do BE.
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A6  
Renascença

 	Duração: 00:00:55

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78851480

 
31-01-2019 23:03

Greve cirúrgica dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=638e13da-30d0-4221-abae-

f32a86a11c57&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Não é a lei da greve que tem de ser revista, mas sim a forma como o Governo se relaciona com os
sindicatos palavras, do líder da CGTP que apela uma solução negociada no caso dos enfermeiros,
Arménio Carlos defende que o país não pode continuar a assistir a uma situação que se arrasta e
agrava com cidadãos a serem prejudicados do ponto de vista do acesso a um conjunto de cuidados de
saúde, o secretário-geral da CGTP entende que o problema se resolve a partir do momento em que o
Governo se disponibilize a conversar com os sindicatos e a programar resposta às reivindicações,
entretanto, o Ministério da Saúde admite que requisição civil é uma das possibilidades a ser avaliada
para travar a chamada greve cirúrgica esclarecimento do gabinete de Marta temido à agência Lusa.
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A7  
TSF

 	Duração: 00:03:15

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78846441

 
31-01-2019 20:18

António Costa de visita à cadeia feminina de Santa Cruz do Bispo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=774b8fb2-5585-4d40-864b-

3d40130a020f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
António Costa defende que o modelo de funcionamento da cadeia feminina de Santa Cruz do Bispo,
em Matosinhos, deveria ser replicado noutros estabelecimentos prisionais.
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78846563

 
31-01-2019 20:03

Presidente da CIP apela ao diálogo social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0452957-4ede-42f8-95ba-

c9215e476c67&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O presidente da CIP considera que o clima de contestação social que se vive no país é o reflexo das
excessivas promessas que o Governo fez. António Saraiva mostra-se preocupado com a situação e
apela ao diálogo social.
Declarações de António Saraiva, pres. da CIP; Carlos Silva, secretário-geral da UGT.
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A9  
Renascença

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78846677

 
31-01-2019 20:00

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=79b7c9ad-19e2-4421-a37a-

31a8231b4600&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O Governo está a avaliar a requisição civil na greve dos enfermeiros.
Declarações de Lúcia Leite, pres. da Associação Portuguesa dos Enfermeiros.
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A10  
TSF

 	Duração: 00:02:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78844898

 
31-01-2019 19:04

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os parceiros sociais em Belém

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=515b0691-2eeb-4775-ab45-

8820493005e8&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Depois de uma audiência em Belém, o secretário-geral da UGT revelou que o Presidente da República
está preocupado com a conflitualidade social. Carlos Silva acusou o Governo de intransigência nas
negociações com os sindicatos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-31 20:03
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A11  
TSF

 	Duração: 00:01:17

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78844896

 
31-01-2019 19:03

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8382ae12-7d78-438a-b50e-

d0839e7f8e91&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Pelo menos 500 cirurgias consideradas prioritárias ou muito prioritárias foram adiadas devido à
primeira greve dos enfermeiros em blocos operatórios.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-31 20:02
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A12  
Renascença

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78846629

 
31-01-2019 19:01

Greve cirúrgica dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe8d31ca-0456-40ae-afa8-

49f3c6cd0af5&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Mais de 200 cirurgias adiadas no a retomar do protesto e, pelo menos 500 cirurgias consideradas
prioritárias ou muito prioritárias adiados devido à primeira greve dos enfermeiros em blocos
operatórios.
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A13  
Antena 1

 	Duração: 00:02:15

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78843745

 
31-01-2019 18:06

Atitude negocial do Governo não mudar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a583e803-16b9-47d6-867f-

95ce209ecf32&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Se a atitude negocial do Governo não mudar, a UGT promete não dar tréguas ao executivo até às
eleições. A ameaça foi deixada no Palácio de Belém por Carlos Silva, depois da reunião que manteve
com o Presidente da República.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-31 19:04
 Antena 1 - Notícias , 2019-01-31 23:01
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A14  
TSF

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78843724

 
31-01-2019 18:00

Líder da UGT recebido em Belém

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f8aea90-c048-4047-a89f-

9c3cbb308b73&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O secretário-geral da UGT declara que o Presidente da República está preocupado com a
conflitualidade social. Carlos Silva foi recebido, esta tarde, no Palácio de Belém.
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A15  
Renascença

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78842170

 
31-01-2019 17:00

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=002ac2c7-bb47-4fd4-af99-

70f8ef3c9d06&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O constitucionalista Reis Novais diz que o Governo terá meios para travar a greve cirúrgica dos
enfermeiros, que foi retomada esta manhã, e que será ilícita.
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A16  
Renascença

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78841570

 
31-01-2019 16:04

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97ae318c-a3e9-43d2-8b20-

5e9eb758a5c4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Sobre a greve dos enfermeiros, no plano partidário, Assunção Cristas considera que a greve revela
incapacidade do Governo para resolver problemas no setor da saúde.
Declarações de Assunção Cristas, CDS; Rui Rio, PSD.
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A17  
Renascença

 	Duração: 00:00:54

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78841362

 
31-01-2019 16:03

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3aff986f-dfd9-4c78-8383-

95043a9f9a58&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
200 cirurgias canceladas até ao momento na nova fase da greve cirúrgica dos enfermeiros. O protesto
foi retomado esta manhã e o balanço é feito por Sara Rego do sindicato democrático dos Enfermeiros
Portugueses.
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A18  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 78841326

 
31-01-2019 16:02

Greve cirúrgica dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30e501c3-540c-4f7f-886e-

94163bb4a2bf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A greve cirúrgica dos enfermeiros teve hoje participação total no Hospital Garcia de Orta, em Almada.
Estão assegurados apenas os serviços mínimos.  Em Bragança, 36 cirurgias foram já adiadas para
outro dia. Os blocos operatórios do São João, no Porto, também só estão a funcionar com serviços
mínimos.
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A19  
TSF

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78840244

 
31-01-2019 15:06

Greve dos enfermeiros -  Declarações de Rui Rio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4759adb-483c-4c2e-ac9c-

f0db60b28bb3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Rui Rio não vê motivos para uma requisição civil na greve dos enfermeiros. O líder do PSD visitou esta
manhã o Hospital de Faro. Rio pede diálogo e defendeu que a requisição civil não se justifica.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-01-31 16:03
 TSF - Notícias , 2019-01-31 17:02
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A20  
Renascença

 	Duração: 00:02:36

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78840279

 
31-01-2019 15:00

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=34448005-a38a-4c53-a6b3-

3cca29b65d85&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Até ao momento foram já canceladas cerca de 200 cirurgias nos 7 centros hospitalares afetados pela
greve cirúrgica dos enfermeiros. A indicação foi dada por Sara Rego, do Sindicato Democrático dos
Enfermeiros. No plano partidário, Assunção Cristas diz que esta greve revela a incapacidade do
Governo para tratar da área da Saúde. Rui Rio diz entender os dois lados. O líder do PSD admite que
não concorda com este tipo de greve, mas reconhece que os enfermeiros têm razão nas suas
exigências.
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A21  
Antena 1

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78838310

 
31-01-2019 14:07

Greve dos enfermeiros - declarações de Assunção Cristas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc2e9d32-cc82-46f9-9b2c-

31095f208dd2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A líder do CDS, Assunção Cristas, em Leiria, disse que este é apenas um dos muitos problemas que o
Governo não consegue resolver.
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A22  
Antena 1

 	Duração: 00:01:08

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78838301

 
31-01-2019 14:06

Greve dos enfermeiros - declarações de Rui Rio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f3ce280-1e6f-4711-83a7-

85eb6da8dad0&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O líder do PSD diz-se preocupado com a greve dos enfermeiros às cirurgias que começou hoje. Do
ponto de vista de Rui Rio, a preocupação é com os doentes que vão sofrer as consequências. De visita
ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, em Faro, Rui Rio disse o que faria se fosse primeiro-
ministro.
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A23  
Renascença

 	Duração: 00:04:43

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78838291

 
31-01-2019 14:01

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e1f2c27a-9f26-4c6e-8c7d-

addf8c5ee60f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os enfermeiros garantem que irão cumprir os serviços mínimos e que isso basta para que nenhum
caso grave deixe de ser tratado, mas a Ordem dos Médicos prefere jogar pelo seguro e pede que os
serviços mínimos sejam alargados. O bastonário Miguel Guimarães diz que é a única forma de evitar o
que aconteceu na primeira fase desta greve, em que houve doentes urgentes e prioritários que
ficaram sem cirurgia.
Declarações de Sara Rego, Sindicato Democrático dos Enfermeiros; Sobrinho Simões, fundador do
Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto.

Página 23



A24  
Antena 1

 	Duração: 00:09:30

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 78838590

 
31-01-2019 13:38

Situação das pedreiras em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9623b50-d3ab-4b9f-956e-

55211b24f3fe&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Das quase 200 pedreiras que estão em situação crítica, 34 requerem uma ação imediata. Do universo
de casos em estado crítico, 178 precisam de algum tipo de obra e das muitas medidas preventivas
propostas, 54 destinam-se a evitar o colapso ou abatimento de caminhos públicos, estradas
municipais ou estradas nacionais, precisamente, a situação que aconteceu em Borba, em Novembro
do ano passado. Ora este assunto a que se tem estado em destaque na Antena 1.
Declarações de Alberto Machado, Pres. da CM de Vila Pouca de Aguiar.
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A25  
Antena 1

 	Duração: 00:02:30

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 78839049

 
31-01-2019 13:25

Centro de produção das águas do Caramulo vai encerrar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=45ac197e-aec1-4117-a471-

3dbe69c1c5a9&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Há vários empresários interessados em continuar a explorar a empresa Águas do Caramulo.
Atualmente, o negócio está a ir por água abaixo, já que foi anunciado que o centro de produção das
águas do Caramulo vai encerrar em fevereiro. O grupo que explora as águas diz que a procura desceu
e que o negócio não é rentável.
Declarações de Paulo Ferreira, Presidente da CM do Caramulo.
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A26  
Antena 1

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78838076

 
31-01-2019 13:05

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2813b139-57cb-47aa-82fe-

9853474818bf&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros pede esclarecimentos ao Governo a propósito do que disse
ontem a ministra da Saúde na RTP, que não exclui o recurso a meios de reação jurídicos. Ana Rita
Cavaco deixou, esta manhã, na Antena Aberta, uma pergunta direta a António Costa.
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A27  
Renascença

 	Duração: 00:02:30

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78838135

 
31-01-2019 13:04

Presidente da República recebe parceiros sociais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=338e20ee-4a98-432b-b944-

85c685615ecc&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Confederação do Turismo Português mostra-se preocupada com o "brexit" e com o Aeroporto de
Lisboa. À saída do encontro desta manhã com o Presidente da República, o primeiro de uma ronda que
Marcelo Rebelo de Sousa hoje está a fazer por todos os parceiros sociais, Francisco Calheiros disse que
essas duas questões são preocupantes exigem uma solução por parte do Governo.
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A28  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 78838118

 
31-01-2019 13:02

Greve dos enfermeiros em blocos operatórios

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dbc9b9ca-66ad-4620-9d83-

fd1c60f191ec&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
As cirurgias oncológicas devem ser todas abrangidas pelos serviços mínimos da greve dos
enfermeiros, defende o coordenador do Programa Nacional para as doenças oncológicas. Nuno
Miranda adverte que o adiamento desta cirurgias pode comprometer o tratamento do doente.
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A29  
Antena 1

 	Duração: 00:04:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78838060

 
31-01-2019 13:01

Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f876e6f6-22da-4ca8-abb6-

59067c231812&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os partidos já se entenderam sobre o texto para criar a nova comissão de inquérito à Caixa Geral de
Depósitos. Esta comissão de inquérito será discutida em plenário em princípio no dia 14 de Fevereiro,
mas já hoje foram tomadas decisões.
Declarações de Catarina Martins, BE; Rui Rizo, Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas.
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A30  
TSF

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78837663

 
31-01-2019 12:08

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=435e4ba1-a869-4f67-b805-

97e171d2f681&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A presidente da Associação Sindical dos Enfermeiros Portugueses, Lúcia Leite, disse no Fórum TSF que
não aceita lições de ética do Governo e dos políticos.
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A31  
TSF

 	Duração: 00:01:34

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78837625

 
31-01-2019 12:06

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=477e409e-2aad-46d1-ab3b-

5c53d818357a&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Fórum TSF desta manhã, Ana Rita Cavaco, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, disse não
perceber como é que o Governo pode agir juridicamente contra a greve a não ser que faça alterações
à lei.
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A32  
TSF

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78837567

 
31-01-2019 12:05

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ec492e24-48e9-45e1-8630-

3ee662dfc8df&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O especialista em relações do trabalho, Luís Gonçalves da Silva, questiona se o financiamento através
de uma plataforma online novamente da greve dos enfermeiros às cirurgias. Este especialista em
Direito do Trabalho lembra que a Constituição obriga os sindicatos a manter independência financeira
e ela não está garantida, na opinião dele, na recolha de fundos que tem sido feita para suportar esta
greve dos enfermeiros.
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A33  
Renascença

 	Duração: 00:00:26

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78837279

 
31-01-2019 12:04

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0fda363e-f615-42ba-98b8-

9a58b3ae2b29&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os enfermeiros garantem que irão cumprir os serviços mínimos e que isso basta para que nenhum
caso grave deixe de ser tratado, mas a Ordem dos Médicos prefere jogar pelo seguro e pede que os
serviços mínimos sejam alargados. O bastonário Miguel Guimarães diz que é a única forma de evitar o
que aconteceu na 1ª fase desta greve em que houve doentes urgentes e prioritários que ficaram sem
cirurgia.
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A34  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 78836515

 
31-01-2019 12:01

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5799589f-c1dc-4be8-b98f-

c42101515a6c&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A Associação dos Administradores Hospitalares classifica a greve dos enfermeiros como
profundamente injusta para os doentes. O protesto dos blocos operatórios recomeçou esta manhã em
7 centros hospitalares. O presidente da Associação, Alexandre Lourenço, alerta para as consequências.
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A35  
Antena 1

 	Duração: 00:07:51

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78836866

 
31-01-2019 12:01

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7b21444c-c450-40bd-a100-

d2244b399916&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, deixou muitas dúvidas sobre a veracidade
dos números apresentados pelo Governo relativamente às cirurgias que foram adiadas na greve do
ano passado e também as que, entretanto, já foram realizadas e deixou um desafio a António Costa.
Pergunta-lhe diretamente se o Governo está a pensar rever a lei da greve. A adesão no Hospital
Garcia de Orta, em Almada, a esta greve cirúrgica foi esta manhã de 100%.
Comentários de Ana Rita Cavaco, Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos
Enfermeiros Portugueses, Alexandre Lourenço, pres. Associação de Administradores Hospitalares,
Reportagem no Hospital de Gaia.
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A36  
Antena 1

 	Duração: 00:49:02

 	OCS: Antena 1 - Antena Aberta

 
ID: 78836049

 
31-01-2019 11:07

Antena Aberta: Greve dos Enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d9957ac-f3e1-4abe-b0dc-

68b296a5cf61&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Antena Aberta de hoje queremos a sua opinião sobre a greve dos enfermeiros.
 
- declarações de Marta Temido, Ministra da Saúde, Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical
Portuguesa dos Enfermeiros, Alexandre Lourenço, presidente Associação de Administradores
Hospitalares.
 
Intervenção de Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Fausto Leite, especialista em
Direito do Trabalho.
 
- direto do Hospital de São João no Porto: declarações de Nelson Cordeiro, Sindicato Democrático dos
Enfermeiros Portugueses.
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A37  
Antena 1

 	Duração: 00:02:42

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78835609

 
31-01-2019 11:00

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=62a349af-e159-4e3f-968c-

ed1e10472081&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Adesão de 100 por cento no Hospital Garcia de Orta em Almada. São os primeiros números da greve
dos enfermeiros às cirurgias que começou hoje. Os dados foram avançados à Antena 1 pelo presidente
do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses em piquete de greve no Garcia de Orta, Carlos
Ramalho.
Comentários de Carlos Ramalho, Alexandre Lourenço, pres. Associação de Administradores
Hospitalares, Lúcia Leite, pres. Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros.
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A38  
TSF

 	Duração: 00:04:18

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78835603

 
31-01-2019 11:00

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75d214a9-0759-4a62-a08f-

e0e79f2097b3&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os administradores hospitalares insistem no pedido ao Ministério da Saúde que torna público
diariamente o número de doentes graves com cirurgias adiadas. Estão em causa as consequências da
nova greve dos enfermeiros às cirurgias, que começa hoje e vai prolongar-se durante um mês.
Declarações de Alexandre Lourenço, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares; Lúcia
Leite, presidente da Associação Sindical dos Enfermeiros Portugueses; Luís Gonçalves da Silva,
fundador do Instituto de Direito do Trabalho.

Página 38



A39  
TSF

 	Duração: 01:24:32

 	OCS: TSF - Fórum TSF

 
ID: 78836310

 
31-01-2019 10:18

É preciso refletir sobre o direito à greve na saúde?

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=80aad822-19c2-457c-895a-

a19b030f546e&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
No Fórum TSF de hoje refletirmos sobre a resposta da ministra da Saúde à greve cirúrgica dos
enfermeiros. Queremos ouvir a sua opinião. É precisou refletir sobre o direito à greve da Saúde, como
defendeu Marta Temido. A ministra tem razão quando alerta para a gravidade dos efeitos desta greve
cirúrgica dos enfermeiros? Compreende os argumentos sindicais e que todas as paralisações
prejudicam os doentes e quem já está à espera de uma cirurgia esperar por um mês não é assim
tanto tempo?
Declarações de Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical dos Enfermeiros Portugueses; Marta
Temido, ministra da Saúde; Luís Gonçalves da Silva, fundador do Instituto de Direito do Trabalho;
Pedro Ferraz da Costa, presidente do Fórum para a Competitividade; Ana Rita Cavaco, Bastonária da
Ordem dos Enfermeiros; Carlos Silva, secretário-geral da UGT
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A40  
Renascença

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78834499

 
31-01-2019 10:06

Fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ba394571-d887-40f4-94c2-

ac33fe95e702&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho conseguiu regularizar a maior parte dos
falsos recibos verdes detetados na última inspeção. Na mira também estiveram contratos a termo.
Dos mais de 1600 trabalhadores em situação irregular detetados pela ACT, a maioria já tem os
contratos corrigidos. Foi o que garantiu esta manhã na Renascença a inspetora-geral do trabalho Luísa
Guimarães.
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A41  
Renascença

 	Duração: 00:03:27

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78834355

 
31-01-2019 10:02

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d438f20-e750-454d-9700-

b09a75723e24&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O bastonário da Ordem dos Médicos defende o alargamento dos serviços mínimos para a greve
cirúrgica dos enfermeiros, que hoje foi retomada em 7 centros hospitalares.  Miguel Guimarães diz que
a única forma de evitar o que aconteceu na primeira fase desta greve em que doentes urgentes e
prioritários, segundo diz, ficaram sem cirurgia. A Ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu ontem na
RTP recorrer à justiça para travar a greve dos enfermeiros. Sara Rego, do Sindicato Democrático dos
Enfermeiros, garante que os profissionais vão cumprir o que está estabelecido pelo tribunal arbitral.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-31 11:00
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A42  
Antena 1

 	Duração: 00:04:18

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78833835

 
31-01-2019 10:01

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0bd22f5c-70e3-4a8a-bd49-

72c7120f1dbb&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
O presidente da Associação de Administradores Hospitalares estima que a nova greve nos blocos
operatórios tenha um impacto semelhante à anterior durante a qual foram adiadas 8 mil cirurgias.
Alexandre Lourenço diz que alguns utentes que tiveram cirurgias adiadas no anterior protesto podem
ser novamente afetados e classifica de insuficientes, os serviços mínimos decretados.
Declarações de Alexandre Lourenço, de Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa dos
Enfermeiros; José Pedro Moreira da Silva, diretor clínico Centro Hospitalar  Gaia/Espinho.
Reportagem no Hospital de São João no Porto.
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A43  
Renascença

 	Duração: 00:00:13

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78833036

 
31-01-2019 09:32

Greve dos enfermeiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23528bde-0bdf-4a89-bfad-

f81b1468c2c4&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os enfermeiros regressaram hoje à greve cirúrgica, até dia 28 de fevereiro, A ministra da Saúde
admite recorrer à justiça para travar esta paralisação.
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A44  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:26

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 78832663

 
31-01-2019 09:03

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=57eb16ba-e2d5-4f41-a8e2-

6da6bac0af4f&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Começou às oito da manhã mais uma greve dos enfermeiros. A ministra da Saúde admitiu ontem à
noite recorrer a meios jurídicos, justificando que esta paralisação levanta questões éticas e
deontológicas.
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A45  
Antena 1

 	Duração: 00:04:08

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78832744

 
31-01-2019 09:01

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14123f31-ea7b-4cdd-8db1-

0fe6089a294b&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
São insuficientes os serviços mínimos para a greve cirúrgica. É o entendimento do presidente da
Associação de Administradores Hospitalares. Alexandre Lourenço confessa estar muito preocupado
com os efeitos deste novo protesto. Diz mesmo que alguns utentes que tiveram cirurgias adiadas na
anterior greve podem ser novamente afetados pela paralisação que arranca hoje.
Declarações de Alexandre Lourenço, da ministra Marta Temido, de Lúcia Leite, presidente da
Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros.
Reportagem no Hospital Garcia de Orta em Almada.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-01-31 09:30
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A46  
Antena 1

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78831695

 
31-01-2019 08:31

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=01216143-ebbc-48f2-b23a-

b4255ae4d9e2&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Começou à meia hora a greve dos enfermeiros ao trabalho cirúrgico. Ontem à noite, entrevistada na
RTP, a ministra Marta Temido garantiu que as reivindicações dos enfermeiros são incomportáveis.
Tendo em conta a duração da greve, Marta temido não exclui o recurso a meios jurídicos. Os
sindicatos entendem que era possível ter ido mais longe no que toca à progressão das carreiras e à
tabela salarial. A greve que arranca hoje prolonga-se até ao final de fevereiro afeta para já 7 centros
hospitalares.
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A47  
Renascença

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78831830

 
31-01-2019 08:30

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4fa296a4-c83c-4c32-85ea-

d520f019ee64&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Os enfermeiros iniciaram hoje novo período de greve nos blocos operatórios. A paralisação vai afetar
cirurgias programadas, desta vez em sete centros hospitalares públicos do país.
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A48  
Antena 1

 	Duração: 00:04:24

 	OCS: Antena 1 - Entrevista Antena 1

 
ID: 78831518

 
31-01-2019 08:15

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=617553c5-2be4-4635-9ea7-

79e14c235920&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
A greve às cirurgias começou há alguns minutos, mas promete durar pelo menos um mês. A greve
cirúrgica dos enfermeiros afeta hospitais de todo o país, principalmente na região norte. A ministra da
Saúde já veio lamentar a decisão dos sindicatos, depois do fracasso nas negociações que terminaram
ontem.
Entrevista a Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros.
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A49  
Antena 1

 	Duração: 00:03:29

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78831134

 
31-01-2019 08:01

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2707d04-27c7-4993-a6ba-

67f7274e1a78&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Arranca esta hora uma nova greve nos blocos operatórios, a anterior provocou o cancelamento de
cerca de 8 mil cirurgias. Este regresso ao protesto dos enfermeiros vai durar um mês e afeta os
centros hospitalares do Porto, entre o Douro e Vouga, Gaia-Espinho e também Tondela-Viseu e ainda
o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o Hospital de Braga. A ministra da Saúde garante que o
Estado não pode ficar refém deste protesto. Em entrevista à RTP, ontem à noite Marta Temido não
excluiu o recurso a uma requisição civil se os serviços mínimos não forem cumpridos.
Declarações da ministra Marta Temido, de Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa
dos Enfermeiros.
Direto do Hospital Garcia de Orta em Almada.
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A50  
Renascença

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 78831177

 
31-01-2019 08:00

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88619825-d194-437b-89d7-

95fed9aa31df&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Depois de falharem as negociações com o Governo, os enfermeiros recomeçam, esta manhã, a greve
nos blocos operatórios; uma paralisação que vai afetar cirurgias programadas, desta vez em 7 centros
hospitalares públicos.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2019-01-31 09:00
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A51  
TSF

 	Duração: 00:08:28

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 78830987

 
31-01-2019 07:59

Greve dos enfermeiros às cirurgias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=44814c15-2400-4cd3-967b-

b5d659ae0f90&userId=8c5521c6-acda-4259-b760-a5d7559d3b94

 
Uma nova greve dos enfermeiros dos blocos operatórios de sete hospitais públicos começa a esta hora
e prolonga-se até ao fim de fevereiro. O anúncio da greve foi feito ontem no final de uma reunião de
quase cinco horas no Ministério da Saúde.
Declarações de Marta Temido, ministra da Saúde; Lúcia Leite, Associação Sindical dos Enfermeiros;
Luís Gonçalves da Silva, mestre em Direito, fundados do Instituto do Direito do Trabalho.
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Greve dos enfermeiros às cirurgias
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No dia em que começa mais uma greve dos enfermeiros, a ministra da Saúde admitiu ontem recorrer
a meios jurídicos e justifica que esta paralisação levanta questões éticas e deontológicas. Em
Entrevista à RTP, Marta temido fala de uma greve fora do comum até por causa da duração, que é até
final de fevereiro.
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Lúcia Leite da Associação Sindical dos Enfermeiros, afirma em declarações à TSF, que o que foi
oferecido pelo Governo até ao momento não chega, é inaceitável do ponto de vista dos salários,
quanto à duração da greve, a sindicalista não vê qualquer problema.
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Tem início marcado para daqui a uma hora, o novo período de greve cirúrgica. É mais um mês de
boicote dos enfermeiros ao trabalho nos blocos operatórios. A ministra da Saúde garante que o Estado
não pode ficar refém deste protesto. Em entrevista à RTP ontem à noite, Marta Temido não excluiu o
recurso a uma requisição civil, se os serviços mínimos não foram cumpridos.
Declarações da ministra Marta Temido, de Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa
dos Enfermeiros.
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Depois de terem falhado as negociações com o Governo, os enfermeiros reiniciam hoje a greve nos
blocos operatórios. A paralisação vai afetar a cirurgias programadas desta vez em 7 centros
hospitalares públicos do país, até ao próximo dia 28 de fevereiro. Uma greve que para a ministra da
Saúde levanta questões deontológicas por isso Marta temido pondera recorrer à justiça. Em entrevista
à RTP que assumiu se preocupada com esta nova paralisação cirúrgica.
Declarações de Marta Temido, ministra da Saúde.
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Sem nunca colocar em causa a legitimidade das reivindicações dos enfermeiros a Ministra da Saúde
pede uma reflexão muito séria sobre o exercício do direito à greve, mas também sobre questões éticas
e deontológicas, hoje os enfermeiros começam uma nova greve cirúrgica nos blocos operatórios, desta
vez vai afetar 7 hospitais públicos é uma greve de um mês, Marta Temido, entrevistada esta noite na
RTP confessa uma grande preocupação e admite recorrer a meios jurídicos para esta greve que tem
uma duração fora do comum, a ministra não concretiza que meios podem ser esses, mas sublinha que
há questões de abuso de direito que os jurustas devem analisar.
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