
Noticias    

Diário de Noticias 

- RELATÓRIO DA OIT PARA AS ECONOMIAS DESENVOLVIDAS... : Desemprego jovem acima  

dos 15% até 2018 

- RELATÓRIO RELATIVO A 2012 : Queixas ao provedor de Justiça aumentaram 251% 

- REAÇÃO DE PORTAS A MEDIDAS DO GOVERNO : PCP denuncia "farsa do polícia bom e do  

polícia mau" 

- PARA APELAR À CONVERGÊNCIA : UGT reúne-se quinta-feira com a CGTP 

- Ninguém sabe dizer nada... 

- O poder como manigância 

- Militares recusam indemnização (*) 

 

Correio da Manhã  

- Português: texto com termos científicos preocupa Associações de pais : Fasquia alta na  

estreia de exames do 4º ano 

- Mercado secundário : Juros da dívida sobem a dois, cinco e 10 anos 

- Venda segundo trimestre : Júdice ajuda nos Correios 

- Autárquicas: 4,8 milhões de eleitores notificados por carta 

- A boa notícia! 

- A troika do Governo 

- Militares preparados para protestar (*) 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3207001
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3206917&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3206936&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3206976&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3206371&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3206212&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/fasquia-alta-na-estreia-de-exames-do-4-ano
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/juros-da-divida-sobem-a-dois-cinco-e-10-anos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/judice-ajuda-nos-correios
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/autarquicas-48-milhoes-de-eleitores-notificados-por-carta
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/mario-nogueira/a-boa-noticia012444243
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/a-troika-do-governo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 
- Alemães com salários baixos recebem subsídios sociais adicionais 

- Gestores de empresas públicas deixam de ter carro e motorista 

 

Público 

- Apenas 20% das empresas em Portugal criaram emprego nos últimos cinco anos 

- Modelo da troika tem de ser alterado mas não já, diz BCE 

- DEO prevê despesa extraordinária de 500 milhões em 2014 

- Portugal entre os melhores países do mundo para se ser mãe 

- Governo disponível para substituir taxa de “sustentabilidade” 

- Governo já recebeu “manifestações de interesse” nos CTT 

- BES quer reduzir 200 trabalhadores após prejuízo de 62 milhões 

- CGD com prejuízos de 36,4 milhões no primeiro trimestre 

 

Ionline 

- Vítor Gaspar transfigura-se em Bruxelas e já fala de direitos sociais 

- PSD e CDS não se entendem sobre as pensões 

- Número de processos por infracções fiscais cresceu 125% entre 2011 e 2012 

- Banco de Portugal. Malparado no país atinge os 10% do PIB no final do primeiro trimestre 

- Governo da Madeira diz que sustentabilidade do sistema de protecção social está em causa 

- Fogos. Contrato de aluguer de helicópteros ainda pode ser anulado 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

08-05-2013 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3207186&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3207226
http://www.publico.pt/economia/noticia/apenas-20-das-empresas-em-portugal-criaram-emprego-nos-ultimos-cinco-anos-1593723
http://www.publico.pt/economia/noticia/modelo-da-troika-tem-de-ser-alterado-mas-nao-ja-diz-bce-1593715
http://www.publico.pt/economia/jornal/deo-preve-despesa-extraordinaria-de-500-milhoes-em-2014-26497443
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-e-um-dos-melhores-paises-para-se-ser-mae-1593644
http://www.publico.pt/economia/noticia/ugt-diz-que-governo-vai-abdicar-da-taxa-sobre-os-pensionistas-anunciada-para-2014-1593599
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-ja-recebeu-manifestacoes-de-interesse-nos-ctt-1593711
http://www.publico.pt/economia/noticia/bes-quer-reduzir-trabalhadores-apos-prejuizo-de-62-milhoes-1593654
http://www.publico.pt/economia/noticia/cgd-com-prejuizos-de-38-milhoes-1593642
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/vitor-gaspar-transfigura-se-bruxelas-ja-fala-direitos-sociais
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-cds-nao-se-entendem-sobre-pensoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/numero-processos-infraccoes-fiscais-cresceu-125-entre-2011-2012
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/banco-portugal-malparado-no-pais-atinge-os-10-pib-no-final-primeiro-trimestre
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-da-madeira-diz-sustentablidade-sistema-proteccao-social-esta-causa
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/fogos-contrato-aluguer-helicopteros-ainda-pode-ser-anulado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline (cont.) 

- A Europa está perigosa, muito perigosa mesmo 

- Ameaças do governo 

- Saída do euro 

 

Expresso 

- 5 mil milhões de euros poupados com cortes de pessoal 

- Rajoy diz que Espanha está numa situação mais sólida 

- Governo diz que está a recuperar investidores perdidos 

- "Não existe nenhuma incongruência" entre Passos e Portas 

- Passos pediu a demissão a Cavaco a 6 de Abril? 

- Paulo Portas, a rainha da sucata 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Bruxelas apresenta proposta de lei para tornar contas bancárias mais  

baratas 

- ACTUALIDADE : Mobilidade ao fim de 18 meses não dá direito a subsídio de desemprego –  

Hélder Rosalino 

- ACTUALIDADE : Membro do BCE admite fim da 'troika', mas não " a meio da crise" 

- ACTUALIDADE : Lucro da EDP Renováveis aumenta 45% no primeiro trimestre 

 
 

 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 
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08-05-2013 

 

 

http://www.ionline.pt/iOpiniao/europa-esta-perigosa-muito-perigosa-mesmo
http://www.ionline.pt/iOpiniao/ameacas-governo
http://www.ionline.pt/iOpiniao/saida-euro
http://expresso.sapo.pt/5-mil-milhoes-de-euros-poupados-com-cortes-de-pessoal=f805469
http://expresso.sapo.pt/rajoy-diz-que-espanha-esta-numa-situacao-mais-solida=f805457
http://expresso.sapo.pt/governo-diz-que-esta-a-recuperar-investidores-perdidos=f805324
http://expresso.sapo.pt/nao-existe-nenhuma-incongruencia-entre-passos-e-portas=f805390
http://expresso.sapo.pt/passos-pediu-a-demissao-a-cavaco-a-6-de-abril=f805418
http://expresso.sapo.pt/paulo-portas-a-rainha-da-sucata=f805398
http://www.destak.pt/artigo/162591-bruxelas-apresenta-proposta-de-lei-para-tornar-contas-bancarias-mais-baratas
http://www.destak.pt/artigo/162588-mobilidade-ao-fim-de-18-meses-nao-da-direito-a-subsidio-de-desemprego-helder-rosalino
http://www.destak.pt/artigo/162583-membro-do-bce-admite-fim-da-troika-mas-nao-a-meio-da-crise
http://www.destak.pt/artigo/162573-lucro-da-edp-renovaveis-aumenta-45-no-primeiro-trimestre
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Renovação do programa Praia Saudável por mais 5 anos 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

08-05-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/RenovacaodoprogramaPraiaSaudavelpormais5anos.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93DESTAQUEBIBLIOGR%C3%81FICOmaio.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0508/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 
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[Voltar ao Inicio] 


	A troika do Governo



