
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- Concertação Social : Como ficam as férias e os dias feriados? 

- Concertação Social : Como vai funcionar o banco de horas? 

- Concertação Social : Como ficam os despedimentos? 

- Concertação Social : Subsídio de desemprego não acumula com recibo verde 

- Gestores públicos não podem ganhar mais que Passos 

- BCE: Cortes no Banco de Portugal devem ser articulados com Governo 

- Escolas : Pais estranham refeições cada vez mais baratas 

- Lourinhã : Câmara anuncia abertura do Parque Jurássico em 2013 

- Capital Europeia da Cultura com bilhetes a baixo custo 

- AR: Abuso Sexual de Crianças : Discutida ratificação da Convenção do Conselho da Europa 

- "É crime se construção não avançar" (*) 

 

Correio da Manhã 

-  Euribor: Taxas de juro mantêm tendência de descida 

- Empresa que recruta para França recebe 700 candidaturas : Crise obriga clínicos a sair 

- Ordem dos Médicos denuncia casos de empresas que armazenam dados de doentes: 

Segurança da prescrição electrónica "é aterradora" 

 

 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO030145.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO030149.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO030144.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO030245.html
http://www.dinheirovivo.pt/Estado/Artigo/CIECO030739.html
http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO030554.html
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2247943&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2247991&seccao=Sul&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2247976&seccao=Norte&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2247927&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/euribor-taxas-de-juro-mantem-tendencia-de-descida
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/crise-obriga-clinicos-a-sair
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/seguranca-da-prescricao-electronica-e-aterradora
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts


 

Jornal de Noticias  

-  Acordo de Concertação Social assinado hoje 

- Espanha perseguirá penalmente políticos que não cumpra orçamentos 

- Banco Mundial reduz previsões e espera recessão na zona Euro 

- Alemanha manterá nota "AAA" mesmo em caso de recessão 

- Passos Coelho em Berlim para "troca de ideias informal" com Merkel 

 

Público 

- Fundador da UGT diz que acordo pode ser “certidão de óbito” desta central sindical 

- Banco Mundial prevê recessão de 0,3% na zona euro este ano 

- Prémio Nobel em Portugal : Stiglitz defende o contrário do que quer a Europa: menos 

austeridade, mais investimento 

- Investimentos agro-alimentares podem fazer aumentar a fome 

- Ataque contra o Irão seria uma catástrofe, estima Moscovo 

- “Secretas” garantem operacionalidade com mais relatórios e encontros internacionais (*) 

- Oposição critica acordo do Governo com parceiros sociais (*) 

- PS afina fiscalização do OE com a esquerda (*) 

 

 

Ionline 

-  Passos Coelho: "Hoje vivemos um dia histórico" 

- Distribuição. Governo quer acordo com fornecedores nem que seja à força 

- Lista negra de cheques. Quase 64 mil utilizadores oferecem risco 

- Ranking mundial. Grupo JM sobe 81 lugares em cinco anos 

- Defense Authorization Act. Adeus, Land of the Free? 

- Durão Barroso. Estados têm de dar "resposta credível" sobre crescimento económico 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2248137
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=2247949&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2247889&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2247864&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2248063&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/fundador-da-ugt-diz-que-acordo-pode-ser-certidao-de-obito-desta-central-sindical-1529580
http://economia.publico.pt/Noticia/banco-mundial-preve-recessao-de-03-na-zona-euro-este-ano-1529554
http://economia.publico.pt/Noticia/stiglitz-defende-o-contrario-do-que-quer-a-europa-menos-austeridade-mais-investimento-1529565
http://economia.publico.pt/Noticia/investimentos-agroalimentares-podem-fazer-aumentar-a-fome-1529559
http://www.publico.pt/Mundo/ataque-contra-o-irao-seria-uma-catastrofe-estima-moscovo-1529593
http://www.ionline.pt/dinheiro/acordo-transformou-lei-trabalho-ja-foi-assinado
http://www.ionline.pt/portugal/distribuicao-governo-quer-acordo-fornecedores-nem-seja-forca
http://www.ionline.pt/dinheiro/lista-negra-cheques-quase-64-mil-utilizadores-oferecem-risco
http://www.ionline.pt/dinheiro/ranking-mundial-grupo-jm-sobe-81-lugares-cinco-anos
http://www.ionline.pt/mundo/defense-authorization-act-adeus-land-of-the-free
http://www.ionline.pt/dinheiro/durao-barroso-estados-tem-dar-resposta-credivel-sobre-crescimento-economico
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts


 

Destak 

-  Aumentos de pensões também deverão passar dos bancos para o Estado no futuro - APB 

- Bancos têm de se libertar do Estado para evitar "demasiado esforço" das famílias e 

empresas: Presidente da APB 

 

Açoreano Oriental 

- Militares e polícias divergem no içar da bandeira açoriana  (*) 

Diário de Notícias da Madeira 

- Representante diz que a coesão nacional não está em risco (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.destak.pt/artigo/115285-aumentos-de-pensoes-tambem-devera-passar-dos-bancos-para-o-estado-no-futuro-apb
http://www.destak.pt/artigo/115269-bancos-tem-de-se-libertar-do-estado-para-evitar-demasiado-esforco-das-familias-e-empresas-presidente-da-apb
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Mergulhador desaparecido na Ribeira Brava - buscas suspensas  

Exército – Concerto de Ano Novo 2012  

 

 

 

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   
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Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/MergulhadordesaparecidonaRibeiraBravabuscassuspensas.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONCERTODEANONOVO2012.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/0118/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts
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