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"Contas do Dia" - com o jornalista Nicolau Santos (in Antena 1 - Contas do Dia de 30.04.2019) 
Sindicato dá 7 dias à ANTRAM para responder às reivindicações e ameaça com greve (in Antena Minho Online de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam com greve a partir de dia 7 (in AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online de 30.04.2019) 
Negociações entre Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM (in Antena 1 – Notícias de 30.04.2019) 
Sindicato de motoristas de matérias perigosas dá 7 dias à ANTRAM para responder às reivindicações e alerta possibilidade de nova 
greve (in Informação Antena Livre - Edição 12H | OUÇA AQUI | Antena Livre Online de 30.04.2019) 
O Sindicato dos motoristas de matérias perigosas ameaça voltar à greve (in CM TV - Notícias CM de 30.04.2019) 
Governo diz que prazo dado por sindicato "não é uma ameaça" de nova greve (in Diário As Beiras Online, Dinheiro Vivo Online e 
Diário de Notícias Online de 30.04.2019) 
Prazo dado à ANTRAM "não é ameaça" de nova greve (in ECO - Economia Online de 30.04.2019) 
expoMECÂNICA começa na sexta-feira! (in Eurotransporte Online de 30.04.2019) 
Motoristas de Matérias Perigosas podem voltar á greve (in Horizonte FM Online de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas. Sindicato e patrões não se entendem (in i Online de 30.04.2019) 
Governo diz que prazo dado por sindicato "não é uma ameaça" de nova greve (in Notícias ao Minuto Online de 30.04.2019) 
Há mais um sindicato de motoristas a ameaçar ´parar´ o país (in Notícias ao Minuto Online de 30.04.2019) 
Motoristas de combustíveis levantam possibilidade de nova greve a partir de dia 7 de maio (in Oeiras Digital Online de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam com nova greve a partir de dia 7 (in Paivense Online de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas podem fazer nova greve (in Pesados & Mercadorias Online de 30.04.2019) 
Combustíveis: Governo diz que prazo dado por sindicato "não é uma ameaça" de nova greve (in Porto Canal Online de 30.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato dá sete dias à ANTRAM para responder às reivindicações e ameaça com greve (in Porto Canal Online de 
30.04.2019) 
New fuel nightmare looms as truckers threaten second strike (in Portugal Resident Online de 30.04.2019) 
Motoristas ameaçam ANTRAM com nova greve dos combustíveis (in Postal do Algarve Online de 30.04.2019) 
Pedro Siza Vieira fala sobre a ameaça dos transportadores de matérias perigosas (in Renascença – Notícias de 30.04.2019) 
"Pode estar em causa uma nova greve", avisam motoristas de matérias perigosas (in Renascença Online, Renascença - Notícias de 
30.04.2019) 
Editorial - Crise energética? Ou de valores? (in Revista Automotive Portugal de 30.04.2019) 
Negociações arrancaram: SNMMP dá prazo de uma semana para resposta da ANTRAM (in Revista Cargo Online de 30.04.2019) 
Kikai espera 18.000 visitantes no Expomecânica 2019 (in Revista Pós-Venda Online de 30.04.2019) 
Governo não vê como ameaça eventual nova greve dos motoristas de matérias perigosas (in RTP Online de 30.04.2019) 
Combustíveis. Governo diz que prazo dado por sindicato "não é uma ameaça" de nova greve (in RTP Online de 30.04.2019) 
Nova greve de motoristas de matérias perigosas à vista (in RUM - Rádio Universitária do Minho Online de 30.04.2019) 
Negociações entre Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM (in TSF – Notícias de 30.04.2019)  
"Não é uma ameaça" de nova greve. Governo desdramatiza ultimato de sindicato (in TSF Online de 30.04.2019) 
Motoristas ameaçam com nova greve (in TV Record Europa Online de 30.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato quer salário base de 1200 euros e reconhecimento da carreira (in TVI 24 Online de 30.04.2019) 
Combustíveis: Governo diz que prazo dado por sindicato "não é uma ameaça" de nova greve (in TVI 24 Online de 30.04.2019) 
Combustíveis: motoristas não estão "a brincar" e ameaçam com nova greve (in TVI 24 Online de 30.04.2019) 
Ameaça de nova greve (in Correio da Manhã de 30.04.2019) 
Sindicato dá sete dias à ANTRAM para responder às reivindicações e ameaça com greve (in Correio do Minho de 30.04.2019) 
Combustíveis: motoristas admitem fazer nova greve (in Diário de Viseu, Diário de Coimbra, e Diário de Aveiro de 30.04.2019) 
Sindicato dá 7 dias à ANTRAM para responder às reivindicações (in Diário do Minho de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas podem avançar para nova greve (in Diário dos Açores de 30.04.2019) 
Guerra nos combustíveis. Sindicatos ameaçam paralisar o país (in i de 30.04.2019) 
Motoristas voltam a ameaçar (in JM de 30.04.2019) 
Motoristas de materiais perigosos admitem fazer nova greve (in Jornal de Notícias de 30.04.2019) 
Combustíveis - Motoristas prometem greve (in Negócios de 30.04.2019) 
Nova crise dos combustíveis à vista? Sindicato admite que sim (in Público de 30.04.2019) 
Sindicato Independente Motoristas de Mercadorias admite convocar uma greve (in Renascença – Notícias de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam voltar à greve (in RTP 1 - Bom Dia Portugal de 30.04.2019) 
Sindicato Independente Motoristas de Mercadorias admite convocar uma greve (in RTP 1 - Bom Dia Portugal de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam voltar à greve (in RTP 1 - Bom Dia Portugal de 30.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam nova greve (in Transportes & Negócios Online de 30.04.2019) 
Sindicato dá 7 dias à ANTRAM para responder às reivindicações e ameaça com greve (in TSF Online de 30.04.2019) 
Motoristas de combustíveis admitem nova greve a partir de 7 de maio (in 0 aos 100 Online de 29.04.2019) 
Há mais um sindicato de motoristas a ameaçar com greve – ZAP (in AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online de 29.04.2019) 
PAÍS - Motoristas de matérias perigosas ameaçam voltar a parar (in Amarense Online de 29.04.2019) 
Negociações entre Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM (in Antena 1 – Notícias de 29.04.2019) 
Reunião entre sindicato dos motoristas de matérias perigosas e ANTRAM (in Antena 1 – Notícias e Antena 1 - Notícias de 
29.04.2019) 
Negociações entre Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM (in Antena 1 – Notícias de 29.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam fazer uma nova greve (in Porto Canal - Jornal Diário de 29.04.2019) 
Motoristas fazem ultimato: ANTRAM tem uma semana para responder ou há nova greve (in Renascença – Notícias, Antena 1 - 
Notícias de 29.04.2019) 
Negociações entre Motoristas de Matérias Perigosas e ANTRAM (in SIC - Minuto de Economia de 29.04.2019) 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas ameaça com nova greve (in Auto Foco Online de 29.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato ameaça com nova greve (in Cidade Online de 29.04.2019) 
Motoristas ameaçam fazer nova greve (in CM TV - CM Jornal - 20h de 29.04.2019) 
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Motoristas negociam com patrões (in CM TV - CM Jornal Hora do Almoço, CM TV - Notícias CM de 29.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam com nova greve se reivindicações não tiverem resposta (in Correio da Manhã Online 
de 29.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato dá 7 dias à ANTRAM para responder às reivindicações e ameaça com greve (in Diário de Notícias Online, 
Diário de Notícias Online e Destak Online de 29.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas ameaçam com nova greve (in Diário de Notícias Online de 29.04.2019) 
Combustíveis. ANTRAM pede "contenção" e diz que "não trabalha sob ameaças" (in Diário de Notícias Online de 29.04.2019) 
Motoristas fazem ultimato: ANTRAM tem uma semana para responder ou há nova greve (in Diário de Notícias Online de 
29.04.2019) 
Reunião entre Sindicato de Motoristas de Materiais perigosos e ANTRAM sem consenso (in Diário do Distrito Online de 
29.04.2019)  
Combustíveis. ANTRAM pede "contenção" e diz que "não trabalha sob ameaças" (in Dinheiro Vivo Online de 29.04.2019) 
Motoristas fazem ultimato: ANTRAM tem uma semana para responder ou há nova greve (in Dinheiro Vivo Online de 29.04.2019) 
Nova greve dos motoristas de matérias perigosas na iminência de acontecer (in Echo Boomer Online de 29.04.2019) 
Sindicato Independente também ameaça com greve (in ECO - Economia Online de 29.04.2019) 
Petrolíferas de fora das negociações com ANTRAM e motoristas (in ECO - Economia Online de 29.04.2019)  
Sindicato dá uma semana à ANTRAM ou greve regressa (in ECO - Economia Online de 29.04.2019) 
Greve dos Motoristas de Mercadorias ameaça deixar país sem comida (in E-konomista Online de 29.04.2019)   
Camionistas de matérias perigosas já entregaram reivindicações aos patrões (in Expresso Online de 29.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas vão "provavelmente" avançar para nova greve (in Expresso Online de 29.04.2019) 
Camionistas de matérias perigosas iniciam esta segunda-feira negociações com patrões (in Expresso Online de 29.04.2019) 
Sind. Nac. dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM sentam-se à mesa (in Horizonte FM Online de 29.04.2019) 
Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas alerta que poderá haver nova greve caso não haja acordo (in i Online de 
29.04.2019) 
Sindicato dá 7 dias à ANTRAM para responder às reivindicações e ameaça com greve (in Impala Online de 29.04.2019) 
ALERTA | Motoristas de matérias perigosas podem convocar nova greve (in Impala Online de 29.04.2019)  
Camionistas de matérias perigosas iniciam hoje negociações com patrões (in Impala Online de 29.04.2019)  
Sindicato dá 7 dias à ANTRAM para responder às reivindicações e ameaça com greve (in JM Online de 29.04.2019) 
Motoristas de combustíveis admitem nova greve a partir de dia 7 (in Jornal de Notícias Online de 29.04.2019) 
Motoristas de carga geral ameaçam "caos muito maior" por não serem incluídos nas negociações com patrões (in Jornal 
Económico Online de 29.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas podem avançar com nova greve dentro de sete dias (in Jornal Económico Online de 29.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas iniciam negociações com patrões (in Jornal Económico Online, Jornal de Notícias Online e Jogo 
Online de 29.04.2019) 
PAÍS - Motoristas de matérias perigosas ameaçam voltar a parar (in Jornal O Vilaverdense Online de 29.04.2019) 
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Abastecimento de combustível limitado a 15 litros por carro (in Jornal de Notícias de 18.04.2019) 
Motoristas de carga geral ameaçam juntar-se a greve dos combustíveis (in Jornal Económico de 18.04.2019) 
Matérias (muito) perigosas (in Jornal Económico de 18.04.2019) 
Sindicato e patrões chegam a acordo: Greve dos motoristas de combustíveis terminou (in Jornal Económico Online de 18.04.2019) 
Motoristas de carga geral admitem greve que "irá parar o país" (in Jornal Económico Online de 18.04.2019) 
AIP confia na ANTRAM para "a resolução deste conflito laboral" que está a parar o país (in Jornal Económico Online de 18.04.2019) 
Reunião sobre a greve dos motoristas dos materiais perigosos aprova alargamento de serviços mínimos (in Jornal Económico 
Online de 18.04.2019) 
Greve termina após acordo entre ANTRAM e sindicato (in Lusa Online de 18.04.2019) 
Portugueses poderão ter Páscoa mais tranquila, diz Governo sobre crise dos combustíveis (in Lusa Online de 18.04.2019) 
Chegou ao fim a greve e situação no combustível vai regressar à normalidade (in Mais Guimarães Online de 18.04.2019)  
Mitsubishi admite parar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Médio Tejo Online de 18.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas termina (in Mundo Português Online de 18.04.2019) 
Lei prevê racionamento de combustível (in Negócios de 18.04.2019) 
Governo cria rede com 310 postos prioritários. Cada carro só pode abastecer 15 litros (in Negócios Online de 18.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas termina (in Negócios Online de 18.04.2019) 
"Dois motivos" acabaram com greve. "Foram 72 horas duras", diz sindicato (in Notícias ao Minuto Online de 18.04.2019) 
AIP lamenta que indústria não esteja abrangida por serviços mínimos (in Notícias ao Minuto Online de 18.04.2019) 
"É normal que volumes dos próximos dias ainda não sejam os esperados" (in Notícias ao Minuto Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos alargados a todo o país (in Notícias ao Minuto Online de 18.04.2019) 
ANTRAM reitera que só discute reivindicações após fim da greve (in Notícias ao Minuto Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Greve dos motoristas de matérias perigosas terminou (in Notícias ao Minuto Online de 18.04.2019) 
Portugueses poderão ter Páscoa mais tranquila, diz secretário de Estado (in Notícias ao Minuto Online de 18.04.2019) 
Este é o acordo de três páginas entre a ANTRAM e o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (in Observador Online de 
18.04.2019) 
Crise Dos Combustíveis - Há acordo, greve terminou. "A normalização será gradual" (in Plataforma Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de 5ª feira (in Porto Canal Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Exército "ao dispor dos portugueses quando tal for solicitado", vice-CEME (in Porto Canal Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in Porto Canal Online de 
18.04.2019) 
Combustíveis: Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Porto Canal Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Greve termina após acordo entre ANTRAM e sindicato (in PT Jornal Online de 18.04.2019)  
Combustíveis: Serviços mínimos alargados a todo o país (in PT Jornal Online de 18.04.2019) 
Portugueses poderão ter Páscoa mais tranquila, diz Governo sobre crise dos combustíveis (in PT Jornal Online de 18.04.2019) 
Governo decreta racionamento da gasolina até 15 litros por carro (in Público de 18.04.2019) 
Serviços mínimos só começam a ser cumpridos ao terceiro dia de greve (in Público Online de 18.04.2019) 
Um sindicato de homens "rijos que nem cornos" que não quer nada com políticos (in Público Online de 18.04.2019) 
NACIONAL - Greve dos motoristas de matérias perigosas terminou (in Rádio Condestável Online de 18.04.2019) 
Ultima Hora: Greve terminou (in Rádio Elvas Online, Rádio Regional Online, Rádio Vizela Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos alargados a todo o país – Notícias (in Rádio Nova Online, Rádio Regional Online de 18.04.2019) 
Greve dos motoristas terminou. Reposição dos combustíveis será gradual (in Razão Automóvel Online de 18.04.2019) 
Greve dos combustíveis termina após acordo entre ANTRAM e sindicato (in Rede Regional Online de 18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas (in Renascença – Notícias de 18.04.2019) 
Combustíveis. Serviços mínimos alargados a todo o país (in Renascença Online de 18.04.2019) 
Crise dos combustíveis. Corrida aos postos continua na manhã desta quarta-feira (in Renascença Online de 18.04.2019) 
Fotogaleria. A corrida às bombas de gasolina na Grande Lisboa (in Renascença Online de 18.04.2019) 
"Stock" de combustíveis será reposto gradualmente (in Renascença Online de 18.04.2019) 
Crise dos combustíveis. Portugueses podem ter Páscoa mais tranquila, diz secretário de Estado (in Renascença Online de 
18.04.2019) 
Crise dos combustíveis. Portugueses podem ter Páscoa mais tranquila, diz secretário de Estado (in Renascença Online de 
18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas (in RTP 1 - Bom Dia Portugal, RTP 1 - Bom Dia Portugal, RTP 1 - Bom Dia 
Portugal, RTP 1 - Bom Dia Portugal de 18.04.2019) 
Greve. Abastecimento de combustíveis a 40% e limitado (in RTP Online de 18.04.2019) 
Combustíveis. Sindicato e ANTRAM chegam a acordo (in RTP Online de 18.04.2019) 
Serviços mínimos alargados a todo o país (in RTP Online de 18.04.2019) 
ANTRAM e sindicato comprometem-se a concluir processo negocial até final do ano (in RTP Online de 18.04.2019)  
ANTRAM reitera que só discute reivindicações após fim da greve (in RTP Online de 18.04.2019) 
Combustíveis. Filas deverão diminuir a partir da tarde (in RTP Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos alargados a todo o País (in Sábado Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: ANTRAM e Sindicato vão concluir processo negocial até final do ano (in Sábado Online de 18.04.2019) 
Pedro Nuno Santos sobre combustíveis: "Normalização será gradual" (in Sábado Online de 18.04.2019)  
Em atualização Combustíveis. Greve termina após acordo entre ANTRAM e sindicato (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
18.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos alargados a todo o país (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: ANTRAM reitera que só discute reivindicações após fim da greve (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Portugueses poderão ter Páscoa mais tranquila, diz secretário de Estado do Emprego (in Sapo Online - Sapo 24 
Online de 18.04.2019) 
Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 18.04.2019) 
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Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação pelas empresas (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 
18.04.2019) 
Crise dos combustíveis (in SIC - Edição da Manhã, SIC - Edição da Manhã, SIC - Edição da Manhã de 18.04.2019) 
ANTRAM congratula-se com acordo alcançado (in SIC Notícias Online de 18.04.2019) 
´´Ainda haverá greve possivelmente até ao fim de semana´´ (in SIC Notícias Online de 18.04.2019) 
´´Conseguimos essa ampliação´´ dos serviços mínimos (in SIC Notícias Online de 18.04.2019) 
Governo mediará negociação entre ANTRAM e sindicato (in SIC Notícias Online de 18.04.2019) 
Crise dos combustíveis: serviços mínimos reforçados mas greve mantém-se (in SIC Notícias Online de 18.04.2019) 
Fim da greve de motoristas de matérias perigosas (in SIC Notícias Online de 18.04.2019) 
Greve de motoristas de matérias perigosas desconvocada (in SIC Notícias Online de 18.04.2019) 
"Vai demorar algum tempo até que a normalidade seja reposta" (in Sol Online de 18.04.2019) 
Greve termina após dez horas de negociações (in Sol Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Greve terminou após acordo entre ANTRAM e sindicato (in Terras de Sicó Online de 18.04.2019) 
Greve: dez horas para alargar serviços mínimos (in Transportes & Negócios Online de 18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas (in TSF – Notícias, TSF – Notícias de 18.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in TSF – Notícias de 18.04.2019) 
A greve que está a afetar todos os portugueses (in TSF Online de 18.04.2019)  
Governo cria rede de postos prioritários e alarga serviços mínimos (in TSF Online de 18.04.2019) 
Falta de combustíveis não causou "eventos preocupantes" nos portos (in TSF Online de 18.04.2019) 
Transportes no corredor de Loures com horários de fim de semana (in TSF Online de 18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas - Direto de Leça da Palmeira (in TVI - Diário da Manhã de 18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas - Declarações de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da 
Habitação (in TVI - Diário da Manhã de 18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas - Declarações de Pardal Henriques (in TVI - Diário da Manhã de 
18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas - declarações de Gustavo Paulo Duarte, Presidente da ANTRAM (in TVI - 
Diário da Manhã de 18.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - ANTRAM confiante (in TVI - Diário da Manhã de 18.04.2019) 
Combustíveis: greve termina após acordo entre o sindicato e a ANTRAM (in TVI 24 Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: serviços mínimos alargados a todo o país (in TVI 24 Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Greve termina após acordo entre ANTRAM e sindicato (in Visão Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos alargados a todo o país (in Visão Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: ANTRAM e sindicato comprometem-se a concluir processo negocial até final do ano (in Visão Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: ANTRAM reitera que só discute reivindicações após fim da greve (in Visão Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Portugueses poderão ter Páscoa mais tranquila, diz secretário de Estado do Emprego (in Visão Online de 
18.04.2019) 
Terminou a greve dos motoristas de matérias perigosas (in Visão Online de 18.04.2019) 
Combustíveis: Associação empresarial algarvia quer abastecimento igual a Lisboa e Porto (in Voz do Algarve Online de 18.04.2019) 
Bomba de combustível vende gasolina a 1,80 euros por litro (in 0 aos 100 Online de 18.04.2019) 
31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in Açores 9 Online de 18.04.2019) 
Panic at the Pumps (in Algarve Resident de 18.04.2019) 
Gasóleo esgotou em três dias em Vizela (in RV Jornal de 18.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos (in Açores 9 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve sem adesão e impacto nos Açores e na Madeira (in Açores 9 Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos abrangem 40% do abastecimento em Lisboa e Porto (in Açoriano Oriental Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos (in Açoriano Oriental Online de 17.04.2019) 
ANA confirma que fornecimento foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Açoriano Oriental Online de 17.04.2019)  
Greve dos motoristas de matérias perigosas sem impacto nos Açores (in Açoriano Oriental Online de 17.04.2019) 
País em crise energética. Mais de 2700 postos de combustível "secos" (in AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo vai suprimir carreiras fora das horas de maior procura (in Almeirinense Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transporte público limitado às horas de ponta em 5 concelhos do Alto Minho (in Alto Minho TV Online de 
17.04.2019) 
Autarca de Viana pede alargamento dos serviços mínimos a todo o país (in Alto Minho TV Online de 17.04.2019) 
Viana do Castelo reduz frequência da recolha de lixo devido à falta de combustível (in Alto Minho TV Online de 17.04.2019) 
Gasóleo esgotado nas bombas de combustíveis do concelho da Lourinhã (in Alvorada Online de 17.04.2019) 
Crise de combustível em Portugal (in Antena 1 – Notícias de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in Antena 1 – Notícias de 17.04.2019) 
Vieira da Silva fez um forte apelo a um entendimento entre o sindicato e a Antram (in Antena 1 – Notícias de 17.04.2019) 
O governo, o Sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM voltam a reunir-se ainda hoje (in Antena 1 – Notícias de 
17.04.2019) 
Falta de combustível em Portugal: António Costa (in Antena 1 – Notícias de 17.04.2019) 
O Sindicato que convocou a greve dos motoristas acusa a ANTRAM de estar a prejudicar as negociações com o governo (in Antena 
1 – Notícias de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Serviços mínimos garantidos (in Antena 1 – Notícias de 17.04.2019) 
Combustíveis: Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de 5ª feira (in Antena Livre Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Antena Livre Online de 17.04.2019) 
Há cada vez mais postos sem combustíveis (in Antena Livre Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Câmara Viana do Castelo pede alargamento dos serviços mínimos (in Antena Minho Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Antena Minho Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Alentejo assegura transportes públicos até domingo (in Antena Sul Online de 17.04.2019) 
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Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in Aquela Máquina Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal em Abrantes por falta de abastecimento (in Aquela Máquina Online de 17.04.2019) 
Provas de Enduro na Lousã canceladas (in AutoLook Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos (in Autoportal Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos de combustível (in Beira.pt Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Costa admite alargar serviços mínimos para fora de Lisboa e Porto (in Bola Online de 17.04.2019) 
Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Campeão das Províncias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: ANAREC estima que 40% dos postos da rede estejam já inativos ou em rutura de ´stock´ (in Cidade Online de 
17.04.2019) 
PSP reforça o policiamento nos postos de abastecimento (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: ANA confirma que fornecimento foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Páscoa: Hoteleiros do Algarve preocupados com a falta de combustível (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in Cidade Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in CM TV - Notícias CM, CM TV - Notícias CM e CM TV - Notícias CM de 17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzir camiões-cisterna de combustível (in CM TV Online de 17.04.2019) 
Já há falta de gasóleo na fronteira entre Algarve e Espanha (in CM TV Online de 17.04.2019) 
Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Prio diz que camiões para abastecimento da rede saíram às 14h00 (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna de combustível (in Correio da Manhã Online e Correio da Manhã Online de 
17.04.2019) 
ANAREC estima que 40% dos postos da rede estejam já inativos ou em rutura de ´stock´ (in Correio da Manhã Online de 
17.04.2019) 
Aviões com partida de Portugal estão a abastecer em Sevilha (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais devido à crise energética (in Correio da Manhã 
Online de 17.04.2019) 
Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Dificuldade de abastecimento de combustível obriga Viana do Castelo a reduzir recolha de lixo (in Correio da Manhã Online de 
17.04.2019) 
Greve dos motoristas mantém-se. Abastecimento só em Lisboa e Porto (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Acompanhe o debate quinzenal com António Costa em dia de caos nos combustíveis (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019)  
Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in Correio da Manhã Online e Correio da Manhã Online de 
17.04.2019) 
CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
António Costa admite alargar serviços mínimos a outras regiões (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
CP admite que operação poderá evoluir desfavoravelmente (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
ANA confirma que fornecimento foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
António Costa pondera alargar serviços mínimos a outras regiões (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Rio pede ao Governo para alargar serviços mínimos a todo o país (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Gasóleo secou na maioria das bombas da costa alentejana (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Já há falta de gasóleo na fronteira entre Algarve e Espanha (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Comissão de Proteção Civil do Algarve pede serviços mínimos ao Governo (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Altice Portugal ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência devido à falta de combustíveis (in Correio da Manhã 
Online de 17.04.2019) 
ANTRAM e Governo sob mira entre quem espera e desespera devido à greve (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Exército ao dispor dos portugueses para missões de apoio ao transporte de combustíveis (in Correio da Manhã Online de 
17.04.2019) 
Castelo Branco só tem gasóleo disponível num posto (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Greve coloca em perigo recolha do lixo no Grande Porto (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Tudo o que se sabe sobre a greve que colocou Portugal em crise energética (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Funerárias em risco de recusar trasladações devido à crise energética (in Correio da Manhã Online de 17.04.2019) 
Turismo do Alentejo e Ribatejo diz que tem de haver "solução imediata" para a falta de combustível (in Correio do Ribatejo Online 
de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos (in Destak Online de 17.04.2019) 
Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in Destak Online de 17.04.2019) 
CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Destak Online de 17.04.2019) 
Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Destak Online de 17.04.2019) 
Interior do País não tem serviços mínimos na crise energética (in Dia 15 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Diário As Beiras Online de 17.04.2019) 
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Combustíveis: Autarquias estão preparadas para a greve na medida do possível – ANMP (in Diário As Beiras Online de 17.04.2019) 
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Indústria do vestuário e confeção alerta para "danos catastróficos" devido à falta de combustíveis (in Diário de Notícias da 
Madeira Online de 17.04.2019) 
Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in Diário de Notícias da Madeira Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Associação empresarial algarvia quer abastecimento igual a Lisboa e Porto (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
SÍNTESE: Combustíveis: A greve que está a afetar todos os portugueses (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14:00 (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019)  
Combustíveis: 16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: 31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: ANAREC estima que 40% dos postos da rede estejam já inativos ou em rutura de ´stock´ (in Diário de Notícias Online 
de 17.04.2019) 
Combustíveis: Explorações podem ficar sem alimento para animais na 5.ª feira – associação (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Transporte público limitado às horas de ponta em 5 concelhos do Alto Minho (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Dificuldade de abastecimento obriga Viana do Castelo a reduzir recolha de lixo (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos (in Diário de Notícias Online e Diário de 
Notícias Online de 17.04.2019) 
Governo escolhe sustentabilidade da Segurança Social para abrir debate quinzenal (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Diário de Notícias Online e Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Greve sem adesão e impacto nos Açores e na Madeira (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de enduro (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transdev admite ser forçada a alterar oferta (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Reino Unido alerta turistas para perturbações nos aeroportos de Lisboa e Faro (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Transportadoras rodoviárias aguentam mais "dia e meio" no máximo – associação (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: ANA confirma que fornecimento foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Governo cria rede de postos prioritários e alarga serviços mínimos (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Rio pede ao Governo para alargar serviços mínimos a todo o país (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Costa diz que Governo está a trabalhar para alargar serviços mínimos a todo o país (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Gasóleo "secou" na maioria das bombas da costa alentejana (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CTP alerta para prejuízos que greve vai trazer à economia (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Associação alerta para risco de paragem de recolha de resíduos sólidos (in Diário de Notícias Online de17.04.2019) 
Combustíveis: Turismo do Centro alerta António Costa para "situação catastrófica" na Páscoa (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Indústria do vestuário e confeção alertam para "danos catastróficos" (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Já há falta de gasóleo na fronteira entre Algarve e Espanha (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Já há falta de gasóleo na fronteira entre Algarve e Espanha (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019)  
Combustíveis: Comissão de Proteção Civil do Algarve pede serviços mínimos ao Governo (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Hoteleiros algarvios pedem atenção especial para região (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
REPORTAGEM: Combustíveis: ANTRAM e Governo sob mira entre quem espera e desespera devido à greve (in Diário de Notícias 
Online de 17.04.2019) 
ANTRAM exige fim da greve para iniciar negociações (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Greve. Reunião junta Vieira da Silva, sindicato e ANTRAM (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve "passa ao lado" em Elvas e Campo Maior com tradição de ir a Badajoz (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Castelo Branco tem gasóleo disponível em apenas um posto (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação – Associação (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve com impacto na atividade seguradora – associação (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes Coletivos do Barreiro garantem normalidade até quinta-feira (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Sindicato: "Se não negociarem connosco o caos vai continuar" (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Crise de combustíveis. Diretores de todas as Polícias chamados de urgência pela Segurança Interna (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019)  
Combustíveis: Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes no corredor de Loures com horários de fim de semana (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
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Combustíveis: quem são e o que querem os motoristas que param o país (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis: "Temos sido ignorados" (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in Diário de Notícias Online de 
17.04.2019) 
PERGUNTAS E RESPOSTAS: Greve dos motoristas de matérias perigosas (in Diário de Notícias Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Castelo Branco tem gasóleo disponível em apenas um posto (in Diário Digital Castelo Branco Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos abrangem 40% do abastecimento em Lisboa e Porto (in Diário do Distrito Online de 17.04.2019) 
Explorações podem ficar sem alimento para animais na 5.ª feira devido à crise energética (in Diário do Distrito Online de 
17.04.2019) 
ANTRAM alerta para que a TST está a suprimir carreiras (in Diário do Distrito Online de 17.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Diário do Sul de 17.04.2019) 
Transportes no corredor de Loures com horários de fim de semana (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14:00 (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
31 aviões já saíram de Portugal para abastecer em Espanha (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
40% dos postos já estão inativos. Número aumenta "a cada hora" (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Sumol+Compal interrompe produção na fábrica de Almeirim mas mantém abastecimento (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
PR indica que há "duas urgências" a abordar para resolver crise (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
CIP: Diálogo não pode acontecer enquanto "toda a economia se encontra refém" (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Greve sem adesão e impacto nos Açores e na Madeira (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Cepsa e Repsol não admitem trazer combustível de Espanha em camiões (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis vão ser repostos nestes postos ainda esta tarde (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Já há falta de gasóleo na fronteira entre Algarve e Espanha (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de amanhã (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
ANTRAM exige fim da greve para iniciar negociações (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Greve. Reunião junta Vieira da Silva, sindicato e ANTRAM (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Oeste reduz serviços ao mínimo para assegurar transporte escolar (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Falta de combustível com impacto na atividade seguradora (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Barraqueiro avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis. "Se não negociarem connosco o caos vai continuar" (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis: polícias chamadas de urgência (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas: "Temos sido ignorados" (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
Seis perguntas e respostas para perceber a greve que parou o país (in Dinheiro Vivo Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in ECO – Economia Online de 17.04.2019) 
ANAREC estima que 40% dos postos da rede estejam já inativos (in ECO – Economia Online de 17.04.2019) 
Há quase três mil postos onde já não dá para abastecer (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se (in ECO – Economia Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos nos combustíveis (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
Greve: Empresas de transportes aguentam mais "dia e meio" (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
Sindicato recusa alargar serviços mínimos a todo o país (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Turismo alerta para prejuízos na Páscoa (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
Governo e sindicato vão negociar aumento de serviços mínimos (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
CTT limita uso de viaturas por causa da crise do combustível (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
Sem combustível, Mitsubishi pode fechar fábrica no Tramagal (in ECO - Economia Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos decretados devido à greve dos motoristas abrangem 40% do abastecimento em Lisboa e Porto (in e-Global - 
Notícias em Português Online de 17.04.2019) 
Há um site que o informa sobre as bombas onde falta de gasolina (in E-konomista Online de 17.04.2019) 
Se não havia noção da força destes motoristas, agora há: o que aconteceu em Aveiras, de onde saiu combustível para parte do 
país (in Expresso Online, Expresso Online de 17.04.2019) 
Motoristas em greve queixam-se de sabotagem da ANTRAM (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Serviços mínimos definidos, greve vai prosseguir (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Governo sabia desde 1 de abril do pré-aviso de greve dos combustíveis (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Assegurado 40% do abastecimento de combustíveis aos postos da Grande Lisboa e Porto (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Porque é que o gasóleo esgota mais depressa nos postos de abastecimento? (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Em direto: País em crise energética, postos de abastecimento fechados e rede de transportes em risco (in Expresso Online de 
17.04.2019) 
Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos perante crise dos combustíveis (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Rui Rio pede ao Governo para alargar serviços mínimos a todo o país. "Portugueses têm de ser tratados todos por igual" (in 
Expresso Online de 17.04.2019) 
Já há falta de gasóleo na fronteira entre o Algarve e Espanha (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Marcelo tenta demover Motoristas do Asfalto de se juntarem à greve (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Carlos Barbosa: "O país não pode parar. Se a situação se mantiver, o Governo vai ter de tomar medidas mais fortes" (in Expresso 
Online de 17.04.2019) 
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Portugal vai continuar a contar combustível gota a gota (in Expresso Online de 17.04.2019) 
Fornecimento de combustível retomado nos aeroportos de Lisboa e Faro, mas ainda aquém das necessidades (in Folha do 
Domingo Online de 17.04.2019)  
Combustíveis: Reino Unido alerta turistas para perturbações nos aeroportos de Lisboa e Faro (in Folha do Domingo Online de 
17.04.2019)   
Combustíveis: Já há falta de gasóleo na fronteira entre Algarve e Espanha (in Folha do Domingo Online de 17.04.2019) 
Motociclismo: Federação adia etapa do Nacional de enduro (in Futebol 365 Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos, do abastecimento de combustíveis em Lisboa e Porto (in Horizonte FM Online de 17.04.2019) 
O que ficou definido como serviços mínimos? (in i Online de 17.04.2019) 
Corrida às bombas esgota combustível - greve é para continuar com serviços mínimos (in Idealista Online de 17.04.2019) 
CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Impala Online de 17.04.2019) 
CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Impala Online de 17.04.2019) 
PSP destaca mais de mil elementos para prevenir perturbações e regular trânsito (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14:00 (in Impala Online de 17.04.2019) 
Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Impala Online de 17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in Impala Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Explorações podem ficar sem alimento para animais na 5.ª feira (in Impala Online de 17.04.2019) 
Transporte público limitado às horas de ponta em 5 concelhos do Alto Minho (in Impala Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de 5ª feira para assegurar combustível (in Impala Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Impala Online de 17.04.2019) 
Agroalimentares instam Governo a adotar medidas adequadas à gravidade da situação (in Impala Online de 17.04.2019) 
Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de enduro (in Impala Online de 17.04.2019) 
Falta de combustíveis: CP admite que situação dos comboios poderá evoluir desfavoravelmente (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in Impala Online de 17.04.2019) 
ANA confirma que fornecimento de combustível foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Impala Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: CTP alerta para prejuízos que greve vai trazer à economia (in Impala Online de 17.04.2019) 
Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços devido à falta de combustível (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Altice Portugal ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência (in Impala Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Oeste reduz serviços ao mínimo para assegurar transporte escolar (in Impala Online de 17.04.2019) 
Vice-CEME diz que exército "ao dispor dos portugueses quando tal for solicitado" (in Impala Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas é situação péssima para ´rent-a-car´ e turismo (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação (in Impala Online de 17.04.2019) 
Combustível. Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in Impala Online de 17.04.2019) 
O que ficou definido como serviços mínimos? (in Impala Online de 17.04.2019) 
Reunião entre motoristas de matérias perigosas e Governo garante serviços mínimos. Greve mantém-se (in Impala Online de 
17.04.2019) 
Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in Impala Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in JM Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo cria rede de postos prioritários e alarga serviços mínimos (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes no corredor de Loures com horários de fim de semana (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: 31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos abrangem 40% do abastecimento em Lisboa e Porto (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Dificuldade de abastecimento obriga Viana do Castelo a reduzir recolha de lixo (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in O Jogo Online de 17.04.2019)  
Combustíveis: Greve sem adesão e impacto nos Açores e na Madeira (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
CORREÇÃO: Combustíveis: Greve sem adesão e impacto nos Açores e na Madeira (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de enduro (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Altice Portugal ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve com impacto na atividade seguradora – associação (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Marcelo Rebelo de Sousa fala em "duas urgências" (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in O Jogo Online de 17.04.2019) 
Crise energética: Saiba onde pode abastecer o seu automóvel (in Jornal da Bairrada Online de 17.04.2019)  
ANTRAM desmistifica valores salariais de motoristas (in Jornal das Oficinas Online de 17.04.2019) 
Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Trinta e um aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos a outras regiões (in Jornal de Notícias Online, Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Transportadoras rodoviárias aguentam mais "dia e meio" no máximo, diz associação (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Governo reúne-se com sindicatos para alargar serviços mínimos (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Transporte público limitado às horas de ponta em cinco concelhos do Alto Minho (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Greve é situação péssima para ´rent-a-car´ e turismo, diz associação (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Recolha do lixo no Grande Porto em risco por falta de combustível (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Funerárias podem ter de recusar trasladações se não tiverem combustível (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
O que está definido como serviços mínimos na greve dos motoristas (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas: o que precisa saber (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
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PSP destaca mais de mil elementos para prevenir perturbações no trânsito (in Jornal de Notícias Online de 17.04.2019) 
Autarquias estão preparadas para a greve na medida do possível (in Jornal do Centro Online de 17.04.2019)  
Motorista ´típico´ de matérias perigosas ganha 1.416,74 euros por mês (in O Jornal Económico Online de 17.04.2019) 
CGTP e UGT acusam ANTRAM de agravar conflito. Sindicato diz que salário base é de 630 euros para motoristas (in O Jornal 
Económico Online de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis: Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in O Jornal Económico Online de 
17.04.2019) 
Costa admite alargar serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas (in O Jornal Económico Online de 
17.04.2019) 
Aumento dos preços dos combustíveis: ´Postos´ podem "aproveitar situação", admitem petrolíferas (in O Jornal Económico Online 
de 17.04.2019) 
Combustíveis: Rio Rio pede ao Governo para alargar serviços mínimos a todo o país (in O Jornal Económico Online de 17.04.2019) 
Falta de combustível: taxistas pedem reunião de urgência ao Governo. Algarve com falta de táxis (in O Jornal Económico Online de 
17.04.2019) 
Crise energética: Já há fábricas de produtos alimentares a fechar (in O Jornal Económico Online de 17.04.2019) 
Governo, sindicato e Antram voltam a reunir esta quarta-feira (in O Jornal Económico Online de 17.04.2019) 
Camiões vindos de Espanha a caminho de Braga para atestar postos de combustíveis (in O Jornal Económico Online de 17.04.2019) 
Empresas de transportes de passageiros avisam para "supressão de serviços". TST com falta de gasóleo (in O Jornal Económico 
Online de 17.04.2019) 
Exército, Força Aérea e Marinha prontos para conduzir camiões-cisterna se necessário (in O Jornal Económico Online de 
17.04.2019) 
CIP manifesta preocupação com danos causados pela crise dos combustíveis (in O Jornal Económico Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in O Jornal Económico Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos de combustível (in Lusa Online de 17.04.2019) 
CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Lusa Online de 17.04.2019) 
Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Lusa Online de 17.04.2019) 
Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Lusa Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de 5ª feira (in Médio Tejo Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Médio Tejo Online de 17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos abrangem 40% do abastecimento, mas só em Lisboa e no Porto (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Transporte público limitado às horas de ponta em 5 concelhos do Alto Minho (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Dificuldade de abastecimento obriga Viana a reduzir recolha de lixo (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos de combustível (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de enduro por "escassez de combustíveis" (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Costa diz que Governo está a trabalhar para alargar serviços mínimos a todo o país (in O Minho Online de 17.04.2019) 
Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação (in O Minho Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in Mundo Português Online de 17.04.2019)  
Serviços mínimos abrangem 40% do abastecimento em Lisboa e Porto (in Mundo Português Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos acordados em reunião entre Governo, sindicato e patronato (in Mundo Português Online de 17.04.2019) 
ANA confirma que fornecimento foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Mundo Português Online de 17.04.2019) 
O que reivindicam os motoristas de matérias perigosas? (in Mundo Português Online de 17.04.2019) 
Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in Mundo Português Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: 31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos a todo o país (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CP admite que operação poderá evoluir desfavoravelmente (in Negócios Online de 17.04.2019) 
O Governo pode alargar os serviços mínimos a todo o país? (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de quinta-feira (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve coloca em perigo recolha do lixo no Grande Porto (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Maioria dos postos de combustíveis das grandes superfícies estão encerrados (in Negócios Online de 17.04.2019) 
Distribuidores farmacêuticos querem estar na lista de prioritários para combustíveis (in Netfarma Online de 17.04.2019) 
Depósitos de combustível nos aeroportos portugueses já estão a ser reabastecidos (in NewsAvia Online de 17.04.2019) 
A greve que está a afetar todos os portugueses (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14h (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: 15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: 16 aviões com partida de Portugal abasteceram em Sevilha (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Mais de 30 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
ANAREC estima que 40% dos postos estejam inativos ou em rutura (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Dificuldade em abastecer leva Viana do Castelo a reduzir recolha de lixo (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Associação empresarial algarvia quer abastecimento igual a Lisboa e Porto (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
"Acreditamos que as partes acordem um alargamento dos serviços mínimos" (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
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CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Agroalimentares instam Governo a adotar medidas adequadas à greve (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas sem adesão e impacto nos Açores e na Madeira (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de enduro (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos nos combustíveis podem ser alargados, admite Costa (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Transdev admite ser forçada a alterar oferta (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
AEPSA alerta para risco de paragem de recolha de resíduos sólidos (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Reino Unido alerta turistas para perturbações nos aeroportos portugueses (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Grande afluência aos postos em Benfica contrasta com trânsito reduzido (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Mais de mil agentes vão prevenir perturbações e regular trânsito (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Transportadoras rodoviárias aguentam mais "dia e meio" no máximo (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo, sindicato e ANTRAM vão reunir-se ainda hoje (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Câmara Viana do Castelo pede alargamento dos serviços mínimos (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Rio pede ao Governo para alargar serviços mínimos a todo o país (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Gasóleo "secou" na maioria das bombas da costa alentejana (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Turismo do Alentejo e Ribatejo diz que tem de haver "solução imediata" (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Alentejo assegura transportes públicos até domingo (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CTP alerta para "prejuízos" que greve vai trazer à economia (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Indústria do vestuário alerta para "danos catastróficos" da greve (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Turismo do Centro alerta Costa para "situação catastrófica" na Páscoa (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Já há falta de gasóleo na fronteira entre Algarve e Espanha (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Proteção Civil do Algarve pede serviços mínimos de combustível ao Governo (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Explorações podem ficar sem alimento para animais já amanhã (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Crise energética: Sumol+Compal interrompe produção na fábrica de Almeirim (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Transporte público limitado em cinco concelhos do Alto Minho (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
ANA confirma que fornecimento foi retomado mas aquém das necessidades (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Exército "ao dispor dos portugueses quando tal for solicitado" (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Dos serviços mínimos aos postos sem stock: Tudo o que precisa de saber (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Castelo Branco tem gasóleo disponível em apenas um posto (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Oeste reduz serviços para assegurar transporte escolar (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve dos motoristas com impacto na atividade seguradora (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Autarquias preparadas para a greve na "medida do possível" (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Barraqueiro avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Saiba tudo sobre a greve dos motoristas que está a gerar o caos no país (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Greve é situação péssima para ´rent-a-car´ e turismo (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras para garantir combustível (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Galp pede a clientes que poupem no consumo de GPL (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Greve coloca em perigo recolha do lixo no Grande Porto (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Porto preocupado com mobilidade dos turistas devido à greve (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: População de Escoural "tenta a sorte" fora da terra (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Funerárias podem ter de recusar trasladações se não poderem efetivá-las (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Hotéis e restaurantes enfrentam escassez de produtos essenciais (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in Notícias ao Minuto Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas está a parar vários setores da economia desde segunda-feira (in 
Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Distribuidores farmacêuticos querem ser incluídos na lista de entidades prioritárias para abastecimento de combustível (in 
Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
CP admitiu que a sua operação "poderá evoluir desfavoravelmente" caso não seja reposta a normalidade no abastecimento de 
combustíveis (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Lousã: Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de Enduro (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Turismo do Centro alerta Governo para "situação catastrófica" na Páscoa (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Altice ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Crise energética em Coimbra. Postos encerrados. Bombas sem gasóleo (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Crise energética: Municípios estão preparados para a greve na medida do possível (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
SMTUC ficam sem gasóleo a partir de domingo (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação (in Notícias de Coimbra Online de 17.04.2019) 
Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de enduro devido a "escassez de combustível" (in Observador Online de 
17.04.2019) 
Crise dos combustíveis. Manhã de caos e corrida aos postos de abastecimento (in Oeiras Digital Online de 17.04.2019) 
Assistência em Viagem pode não ser prestada, devido à falta de combustível (in OTurismo.PT Online de 17.04.2019) 
País em crise energética. Mais de 2700 postos de combustível "secos" (in Paivense Online de 17.04.2019) 
Greve energética sem fim à vista (in Pesados & Mercadorias Online de 17.04.2019) 
Greve gera caos no acesso aos combustíveis (in PME Magazine - Portugal. Mundo. Empresas Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
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15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: 31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos abrangem 40% do abastecimento Porto (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais (in Porto Canal Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Agroalimentares instam Governo a adotar medidas adequadas à gravidade da situação (in Porto Canal Online de 
17.04.2019)  
Combustíveis: Transdev admite ser forçada a alterar oferta (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Rio pede ao Governo para alargar serviços mínimos a todo o país (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Turismo do Centro alerta António Costa para "situação catastrófica" na Páscoa (in Porto Canal Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Comissão de Proteção Civil do Algarve pede serviços mínimos ao Governo (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Hoteleiros algarvios pedem atenção especial para região (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Altice Portugal ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Autarquias estão preparadas para a greve na medida do possível – ANMP (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Transporte público limitado às horas de ponta em Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Caminha 
(in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Greve com impacto na atividade seguradora (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve é situação péssima para ´rent-a-car´ e turismo (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Funerárias podem ter de recusar trasladações se não poderem efetivá-las (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in Porto Canal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: PSP destaca mais de mil elementos para prevenir perturbações e regular trânsito (in Porto Canal Online de 
17.04.2019) 
Minimum services agreed in night of negotiations to end ´chaotic´ fuel strike (in The Portugal News Online de 17.04.2019) 
PM dodges fuel crisis blame: "The government is not responsible" (in Portugal Resident Online de 17.04.2019) 
Governo foi avisado de greve dos combustíveis a 1 de abril (in Postal do Algarve Online de 17.04.2019) 
Greve dos Motoristas: Lisboa e Porto são os únicos distritos que vão ser abastecidos (in Postal do Algarve Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: hoteleiros algarvios pedem atenção especial para região (in Postal do Algarve Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal tiveram que ir a Sevilha abastecer de combustível (in Presstur Online de 17.04.2019) 
Aviões a abastecerem-se em Espanha depois de descolarem de Portugal são pelo menos 31 (in Presstur Online de 17.04.2019) 
SÍNTESE: A greve que está a afetar todos os portugueses (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14h00 (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de 5ª feira para assegurar combustível (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Trinta e um aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos de combustível (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Agroalimentares instam Governo a adotar medidas adequadas à gravidade da situação (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Federação de motociclismo adia etapa do Nacional de enduro (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
"Duvido que falte uma gota de combustível aos membros do Governo", afirma Ventura (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
ANA confirma que fornecimento de combustível foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in PT Jornal Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: CTP alerta para prejuízos que greve vai trazer à economia (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços devido à falta de combustível (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Explorações podem ficar sem alimento para animais na quinta-feira (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Altice Portugal ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Transporte público limitado às horas de ponta em cinco concelhos do Alto Minho (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Oeste reduz serviços ao mínimo para assegurar transporte escolar (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Vice-CEME diz que exército "ao dispor dos portugueses quando tal for solicitado" (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas é situação péssima para ´rent-a-car´ e turismo (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Distribuidores de farmácias querem prioridade para distribuição de combustível (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
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PSP destaca mais de mil elementos para prevenir perturbações e regular trânsito (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in PT Jornal Online de 17.04.2019) 
Greve nos combustíveis continua com serviços mínimos definidos (in Rádio Boa Nova Online de 17.04.2019)  
Rodoviária do Alentejo assegura transportes públicos até domingo (in Rádio Campanário Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in Rádio Comercial – Notícias de 17.04.2019) 
Combustíveis: ANAREC estima que 40% dos postos da rede estejam já inativos ou em rutura de ´stock´ (in Rádio Comercial Online 
de 17.04.2019) 
PSP reforça o policiamento nos postos de abastecimento (in Rádio Comercial Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos (in Rádio Comercial Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: ANA confirma que fornecimento foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Rádio Comercial Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços (in Rádio Comercial Online de 17.04.2019) 
Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in Rádio Comercial Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in Rádio Comercial Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in Rádio Comercial Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Mais de 30 postos afetados no distrito (in Rádio Cova da Beira Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas mantém-se e já há postos sem combustível (in Rádio Linear Online de 17.04.2019) 
Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos (in Rádio Nova Online de 17.04.2019) 
Maioria dos postos de abastecimento da costa alentejana sem gasóleo (in Rádio Sines Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos não garantem o abastecimento aos postos de combustível (in Rádio Sines Online de 17.04.2019) 
Postos de combustíveis dão sinal de esgotamento (in Rádio Terra Nova Online de 17.04.2019) 
Lisboa. Estes são os postos que vão receber combustível ainda hoje (in Razão Automóvel Online de 17.04.2019) 
Etapa do Nacional de Enduro adiada devido à escassez de combustível (in Record Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos a todo o país (in Record Online de 17.04.2019) 
António Costa: Enquanto houver greve terá de haver serviços mínimos (in Record Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos abrangem 40% do abastecimento em Lisboa e Porto (in Regiãonline Online de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis (in Renascença – Notícias de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis (in Renascença – Notícias de 17.04.2019) 
Greve nacional dos motoristas de transporte de matérias perigosas (in Renascença – Notícias de 17.04.2019) 
Falta de combustível em Portugal: António Costa (in Renascença – Notícias de 17.04.2019) 
O primeiro-ministro admitiu estar em conversações para que o alargamento dos serviços mínimos seja feito o mais depressa 
possível (in Renascença – Notícias de 17.04.2019) 
Debate quinzenal no Parlamento (in Renascença – Notícias de 17.04.2019) 
Taxistas reclamam prioridade no acesso aos combustíveis. "Já há carros parados" (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis adia etapa do campeonato de enduro (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Aeroportos de Lisboa e Faro com combustível "ainda aquém das necessidades diárias habituais" (in Renascença Online de 
17.04.2019) 
Serviços mínimos vão ser alargados a todo o país e aos transportes públicos (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Gasóleo "secou" na maioria das bombas da costa alentejana (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Combustíveis e serviços mínimos. "Portugal não é só Lisboa e Porto", diz presidente da Câmara de Aveiro (in Renascença Online e 
Renascença Online de 17.04.2019) 
Funerárias podem ter de recusar trasladações por causa da falta de combustível (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Redes sociais reagem com humor à crise dos combustíveis (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Tudo o que precisa de saber sobre a greve por trás da crise de combustíveis (in Renascença Online de 17.04.2019) 
TST e transportes do Oeste suprimem serviços. "Situação é muito grave" (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Transportes rodoviários do Sul do Tejo e Oeste suprimem serviços. "Situação é muito grave" (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Motoristas em greve, transportadores e Governo voltam a reunir-se (in Renascença Online de 17.04.2019) 
Reunião clarificou serviços mínimos: Não negociamos sob pressão, avisou a ANTRAM (in Revista Cargo Online de 17.04.2019) 
SNMMP avisa: intransigência da ANTRAM conduzirá o país a uma calamidade (in Revista Cargo Online de 17.04.2019) 
Oficina 4.0 é um dos momentos altos do salão Expomecânica (in Revista Pós-Venda Online de 17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in RTP 1 - Bom Dia Portugal de 17.04.2019) 
Serviços mínimos só para Lisboa e Porto (in RTP 1 - Jornal da Tarde de 17.04.2019) 
Vai manter-se a greve dos motoristas de matérias perigosas (in RTP 1 - Jornal da Tarde de 17.04.2019) 
Reunião do Governo com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Mercadorias Perigosas e ANTRAM (in RTP 1 – Telejornal de 
17.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas – Direto (in RTP 3 - 18/20, RTP 3 - 18/20, RTP 3 - 18/20, RTP 3 - 18/20, RTP 3 - 18/20, 
RTP 3 - 18/20, RTP 3 - 3 às..., RTP 3 - 3 às..., RTP 3 - 3 às..., RTP 3 - 3 às..., RTP 3 - 3 às... de 17.04.2019) 
PM reafirma que serviços mínimos podem ser alargados a todo o país e outros setores (in RTP 3 - 3 às... de 17.04.2019) 
Crise energética em Portugal (in RTP 3 - 3 às... de 17.04.2019) 
Balanço da greve dos motoristas de matérias perigosas (in RTP 3 - Jornal das 12 de 17.04.2019) 
O Sindicato que convocou a greve dos motoristas acusa a ANTRAM de estar a prejudicar as negociações com o governo (in RTP 3 - 
Jornal das 12 de 17.04.2019) 
Falta de combustível em Portugal: António Costa (in RTP 3 - Jornal das 12 de 17.04.2019) 
Combustíveis. Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in RTP Online de 17.04.2019) 
Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14h00 (in RTP Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. 31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in RTP Online de 17.04.2019) 
Serviços mínimos. Abastecimento nas bombas de gasolina a 40 por cento em Lisboa e Porto (in RTP Online de 17.04.2019) 
Explorações podem ficar sem alimento para animais na 5.ª feira, alerta associação (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de 5ª feira (in RTP Online de 17.04.2019) 
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Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais (in RTP Online de 17.04.2019) 
Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in RTP Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in RTP Online de 17.04.2019) 
Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in RTP Online de 17.04.2019) 
Sindicato acusa ANTRAM de má fé nas negociações com motoristas (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Agroalimentares instam Governo a adotar medidas adequadas à gravidade da situação (in RTP Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis preocupam direita. António Costa admite alargar serviços mínimos (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Transdev admite ser forçada a alterar oferta (in RTP Online de 17.04.2019) 
CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in RTP Online de 17.04.2019) 
Transportadoras rodoviárias aguentam mais "dia e meio" no máximo, diz associação (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Governo disponível para alargar serviços mínimos (in RTP Online de 17.04.2019) 
Governo, Sindicatos e ANTRAM voltam a reunir para alargar serviços mínimos (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Governo equaciona alargar serviços mínimos se não houver entendimento (in RTP Online de 17.04.2019) 
Governo, sindicatos e ANTRAM voltam a reunir-se para alargar serviços mínimos (in RTP Online de 17.04.2019) 
CTP alerta para prejuízos que greve vai trazer à economia (in RTP Online de 17.04.2019) 
Turismo do Centro alerta António Costa para "situação catastrófica" na Páscoa (in RTP Online de 17.04.2019) 
Greve de motoristas. Hoteleiros algarvios pedem atenção especial para região (in RTP Online de 17.04.2019) 
Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços (in RTP Online de 17.04.2019) 
Altice Portugal ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Transporte público limitado às horas de ponta em cinco concelhos do Alto Minho (in RTP Online de 17.04.2019) 
Autarquias estão preparadas para a greve dos transportadores de combustível na medida do possível (ANMP) (in RTP Online de 
17.04.2019) 
Rodoviária do Oeste reduz serviços ao mínimo para assegurar transporte escolar (in RTP Online de 17.04.2019) 
Exército "ao dispor dos portugueses quando tal for solicitado", vice-CEME (in RTP Online de 17.04.2019) 
CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Greve com impacto na atividade seguradora (in RTP Online de 17.04.2019) 
Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Greve é situação péssima para "rent-a-car" e turismo (in RTP Online de 17.04.2019) 
Galp pede a clientes que poupem no consumo de gás (in RTP Online de 17.04.2019) 
Governo com representação de segunda linha na reunião sobre serviços mínimos (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Funerárias podem ter de recusar trasladações se não poderem efetivá-las (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação (in RTP Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in RTP Online de 17.04.2019)  
Combustíveis. Funerárias podem ter de recusar trasladações se não puderem efetuá-las (in RTP Online de 17.04.2019) 
Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários (in RTP Online de 17.04.2019) 
Perguntas e respostas sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas (in RTP Online de 17.04.2019) 
PSP destaca mais de mil elementos para prevenir perturbações e regular trânsito (in RTP Online de 17.04.2019) 
Braga vai perder turistas na Páscoa, admite autarca (in RUM - Rádio Universitária do Minho Online de 17.04.2019) 
Distribuidores de farmácias querem ter prioridade no abastecimento (in S+ Online de 17.04.2019) 
Saiba quais são os 310 postos onde pode abastecer o carro com 15 litros (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: A greve que está a afetar todos os portugueses (in Sábado Online de 17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzir camiões-cisterna de combustível (in Sábado Online de 17.04.2019) 
15 dias de inação provocaram um caos nos combustíveis (in Sábado Online de 17.04.2019) 
40% dos postos de combustível no País já inativos ou em rutura de ´stock´ (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Nove locais vão receber combustível esta quarta-feira. Saiba onde pode abastecer (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Governo escolhe sustentabilidade da Segurança Social para abrir debate quinzenal (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Costa pondera alargar serviços mínimos (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Associação alerta para risco de paragem de recolha de resíduos sólidos (in Sábado Online de 17.04.2019) 
"Esta greve dos combustíveis alterou-me e de que maneira a vida" (in Sábado Online de 17.04.2019) 
António Costa: "Enquanto houver greve terá de haver serviços mínimos" (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Greve "passa ao lado" em Elvas onde há tradição de ir a Badajoz (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Empresas de pronto-socorro em risco de paralisação, avisa associação (in Sábado Online de 17.04.2019) 
"Serviços mínimos não resolvem o problema das pessoas", avisa Marcelo (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Greve dos combustíveis: como funciona a requisição civil (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Sindicatos de costas voltadas podem prolongar protesto (in Sábado Online de 17.04.2019) 
O que precisa de saber sobre a greve dos combustíveis (in Sábado Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes no corredor de Loures com horários de fim de semana (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14:00 (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: 31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Explorações podem ficar sem alimento para animais na 5.ª feira (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Hotéis e restaurantes com dificuldade em abastecer-se de produtos essenciais (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 

https://www.rtp.pt/noticias/economia/hoteis-e-restaurantes-com-dificuldade-em-abastecer-se-de-produtos-essenciais_n1142021
https://www.rtp.pt/noticias/economia/maioria-dos-postos-de-abastecimento-em-coimbra-sem-gasoleo_n1141911
https://www.rtp.pt/noticias/economia/mitsubishi-admite-fechar-fabrica-no-tramagal-por-falta-de-abastecimento_n1142034
https://www.rtp.pt/noticias/economia/sindicato-acusa-antram-de-prejudicar-negociacoes-com-governo_n1141921
https://www.rtp.pt/noticias/economia/sindicato-acusa-antram-de-ma-fe-nas-negociacoes-com-motoristas_v1141931
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-cgtp-e-ugt-acusam-antram-de-estar-a-agravar-conflito_n1142054
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-agroalimentares-instam-governo-a-adotar-medidas-adequadas-a-gravidade-da-situacao_n1142029
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-preocupam-direita-antonio-costa-admite-alargar-servicos-minimos_n1141917
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-transdev-admite-ser-forcada-a-alterar-oferta_n1142068
https://www.rtp.pt/noticias/economia/cp-admite-que-operacao-podera-evoluir-desfavoravelmente_n1141988
https://www.rtp.pt/noticias/economia/transportadoras-rodoviarias-aguentam-mais-dia-e-meio-no-maximo-diz-associacao_n1141964
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-governo-disponivel-para-alargar-servicos-minimos_v1141893
https://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-sindicatos-e-antram-voltam-a-reunir-para-alargar-servicos-minimos_n1141999
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-governo-equaciona-alargar-servicos-minimos-caso-nao-haja-entendimento_a1142032
https://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-sindicatos-e-antram-voltam-a-reunir-se-para-alargar-servicos-minimos_n1141999
https://www.rtp.pt/noticias/economia/ctp-alerta-para-prejuizos-que-greve-vai-trazer-a-economia_n1141958
https://www.rtp.pt/noticias/economia/turismo-do-centro-alerta-antonio-costa-para-situacao-catastrofica-na-pascoa_n1142074
https://www.rtp.pt/noticias/economia/greve-de-motoristas-hoteleiros-algarvios-pedem-atencao-especial-para-regiao_n1141998
https://www.rtp.pt/noticias/economia/transportes-sul-do-tejo-suprime-alguns-servicos_n1141938
https://www.rtp.pt/noticias/economia/altice-portugal-ativa-gabinete-de-crise-com-plano-preventivo-de-contingencia_n1141934
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-transporte-publico-limitado-as-horas-de-ponta-em-cinco-concelhos-do-alto-minho_n1141991
https://www.rtp.pt/noticias/economia/autarquias-estao-preparadas-para-a-greve-dos-transportadores-de-combustivel-na-medida-do-possivel-anmp_n1141943
https://www.rtp.pt/noticias/economia/rodoviaria-do-oeste-reduz-servicos-ao-minimo-para-assegurar-transporte-escolar_n1141939
https://www.rtp.pt/noticias/economia/exercito-ao-dispor-dos-portugueses-quando-tal-for-solicitado-vice-ceme_n1142040
https://www.rtp.pt/noticias/economia/cip-apela-a-suspensao-da-greve-uma-semana-para-se-resolver-impasse_n1142057
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-greve-com-impacto-na-atividade-seguradora_n1142010
https://www.rtp.pt/noticias/pais/barraqueiro-transportes-avanca-com-supressoes-de-carreiras-a-partir-de-quinta-feira_n1142043
https://www.rtp.pt/noticias/pais/combustiveis-militares-prontos-para-conduzirem-camioes-cisterna_n1141897
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-greve-e-situacao-pessima-para-rent-a-car-e-turismo_n1142030
https://www.rtp.pt/noticias/economia/galp-pede-a-clientes-que-poupem-no-consumo-de-gas_n1141985
https://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-com-representacao-de-segunda-linha-na-reuniao-sobre-servicos-minimos_n1142048
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-funerarias-podem-ter-de-recusar-trasladacoes-se-nao-poderem-efetiva-las_n1142050
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-empresas-de-pronto-socorro-em-risco-de-paralisacao_n1141992
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-ministra-garante-que-nos-portos-nao-se-registam-eventos-preocupantes_n1142061
https://www.rtp.pt/noticias/economia/combustiveis-funerarias-podem-ter-de-recusar-trasladacoes-se-nao-puderem-efetua-las_n1142050
https://www.rtp.pt/noticias/economia/distribuidores-de-farmacias-querem-ser-incluidos-na-lista-de-prioritarios_n1141926
https://www.rtp.pt/noticias/economia/perguntas-e-respostas-sobre-a-greve-dos-motoristas-de-materias-perigosas_n1141952
https://www.rtp.pt/noticias/pais/psp-destaca-mais-de-mil-elementos-para-prevenir-perturbacoes-e-regular-transito_n1142049
http://www.rum.pt/news/braga-vai-perder-turistas-na-pascoa-admite-autarca
https://www.saudemais.tv/noticia/220-distribuidores-de-farmacias-querem-ter-prioridade-no-abastecimento
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/saiba-quais-sao-os-310-postos-onde-pode-abastecer-o-carro-com-15-litros
https://www.sabado.pt/dinheiro/detalhe/combustiveis-a-greve-que-esta-a-afetar-todos-os-portugueses
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/15-militares-prontos-para-conduzir-camioes-cisterna-de-combustivel
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/15-dias-de-inacao-provocaram-um-caos-nos-combustiveis
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/40-dos-postos-de-combustivel-no-pais-ja-inativos-ou-em-rutura-de-stock
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/combustiveis-hoteis-e-restaurantes-com-dificuldade-em-abastecer-se-de-produtos-essenciais
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/nove-locais-vao-receber-combustivel-esta-quarta-feira-saiba-onde-pode-abastecer
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/combustiveis-maioria-dos-postos-de-abastecimento-em-coimbra-sem-gasoleo
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/governo-escolhe-sustentabilidade-da-seguranca-social-para-abrir-debate-quinzenal
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/combustiveis-sindicato-acusa-antram-de-prejudicar-negociacoes-com-governo
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/combustiveis-costa-pondera-alargar-servicos-minimos
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/combustiveis-associacao-alerta-para-risco-de-paragem-de-recolha-de-residuos-solidos
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/esta-greve-dos-combustiveis-alterou-me-e-de-que-maneira-a-vida
https://www.sabado.pt/dinheiro/detalhe/antonio-costa-enquanto-houver-greve-tera-de-haver-servicos-minimos
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/greve-passa-ao-lado-em-elvas-onde-ha-tradicao-de-ir-a-badajoz
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/empresas-de-pronto-socorro-em-risco-de-paralisacao-avisa-associacao
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/servicos-minimos-nao-resolvem-o-problema-das-pessoas-avisa-marcelo
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/greve-dos-combustiveis-como-funciona-a-requisicao-civil
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/combustiveis-sindicatos-de-costas-voltadas-podem-prolongar-protesto
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/o-que-precisa-de-saber-sobre-a-greve-dos-combustiveis
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-transportes-no-corredor-de-loures-com-horarios-de-fim-de-semana
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/prio-diz-que-camioes-para-abastecimento-da-rede-vao-sair-as-1400
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-jumbo-com-18-postos-fechados-e-11-abertos-com-roturas-em-alguns-produtos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-31-avioes-que-sairam-de-portugal-abasteceram-se-em-espanha
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-exploracoes-podem-ficar-sem-alimento-para-animais-na-5-a-feira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-hoteis-e-restaurantes-com-dificuldade-em-abastecer-se-de-produtos-essenciais


Combustíveis. Sumol+Compal interrompe produção na fábrica de Almeirim mas mantém abastecimento (in Sapo Online - Sapo 24 
Online de 17.04.2019) 
Mitsubishi admite fechar fábrica no Tramagal por falta de abastecimento (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos para assegurar abastecimentos (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato acusa ANTRAM de prejudicar negociações com Governo (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CGTP e UGT acusam ANTRAM de estar a agravar conflito (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Greve sem adesão e impacto nos Açores e na Madeira (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transdev admite ser forçada a alterar oferta (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Transportadoras rodoviárias aguentam mais "dia e meio" no máximo, diz associação (in Sapo Online - Sapo 24 
Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: ANA confirma que fornecimento foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Sapo Online - Sapo 24 Online 
de 17.04.2019) 
Combustíveis. Câmara de Viana do Castelo pede alargamento dos serviços mínimos (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis. Turismo do Alentejo e Ribatejo diz que tem de haver "solução imediata" (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis. Greve coloca em perigo recolha do lixo no Grande Porto, alerta Lipor (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Associação alerta para risco de paragem de recolha de resíduos sólidos (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Confederação do Turismo de Portugal alerta para prejuízos que greve vai trazer à economia (in Sapo Online - Sapo 
24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Turismo do Centro alerta António Costa para "situação catastrófica" na Páscoa (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Comissão de Proteção Civil do Algarve pede serviços mínimos ao Governo (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes Sul do Tejo suprime alguns serviços (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Altice Portugal ativa Gabinete de Crise com plano preventivo de contingência (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Transporte público limitado às horas de ponta em cinco concelhos do Alto Minho (in Sapo Online - Sapo 24 Online 
de 17.04.2019) 
Combustíveis. Exército "ao dispor dos portugueses quando tal for solicitado", diz vice-CEME (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Greve dos motoristas. O que se sabe até ao momento sobre a crise dos combustíveis (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Greve "passa ao lado" em Elvas e Campo Maior com tradição de ir a Badajoz (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Rodoviária do Oeste reduz serviços ao mínimo para assegurar transporte escolar (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: CIP apela à suspensão da greve uma semana para se resolver impasse (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Castelo Branco tem gasóleo disponível em apenas um posto (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Associação diz que empresas de pronto-socorro estão em risco de paralisação (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Transportes Coletivos do Barreiro garantem normalidade até quinta-feira (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Autarquias estão preparadas para a greve na medida do possível (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in Sapo Online - Sapo 24 
Online de 17.04.2019) 
Combustíveis. Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de quinta-feira (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: Galp pede a clientes com viaturas a GPL que poupem no consumo de gás (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis. Turismo do Porto e Norte preocupado com mobilidade dos turistas na região (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
Combustíveis: PSP destaca mais de mil elementos para prevenir perturbações e regular trânsito (in Sapo Online - Sapo 24 Online 
de 17.04.2019) 
Combustíveis. Funerárias podem ter de recusar trasladações se não puderem efetivá-las (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
17.04.2019) 
A greve que está a afetar todos os portugueses (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 17.04.2019) 
Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14:00 (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 17.04.2019) 
Jumbo com 18 postos fechados e 11 abertos com roturas em alguns produtos (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 
17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 17.04.2019) 
Agroalimentares instam Governo a adotar medidas adequadas à gravidade da situação (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 
17.04.2019) 
CP admite que operação poderá "evoluir desfavoravelmente" (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 17.04.2019) 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-sumolcompal-interrompe-producao-na-fabrica-de-almeirim-mas-mantem-abastecimento
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-sumolcompal-interrompe-producao-na-fabrica-de-almeirim-mas-mantem-abastecimento
https://24.sapo.pt/economia/artigos/mitsubishi-admite-fechar-fabrica-no-tramagal-por-falta-de-abastecimento
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-governo-admite-alargar-servicos-minimos-para-assegurar-abastecimentos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-sindicato-acusa-antram-de-prejudicar-negociacoes-com-governo
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-cgtp-e-ugt-acusam-antram-de-estar-a-agravar-conflito
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-greve-sem-adesao-e-impacto-nos-acores-e-na-madeira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-transdev-admite-ser-forcada-a-alterar-oferta
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-cp-admite-que-operacao-podera-evoluir-desfavoravelmente
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-transportadoras-rodoviarias-aguentam-mais-dia-e-meio-no-maximo-diz-associacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-transportadoras-rodoviarias-aguentam-mais-dia-e-meio-no-maximo-diz-associacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-ana-confirma-que-fornecimento-foi-retomado-mas-ainda-aquem-das-necessidades
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-camara-de-viana-do-castelo-pede-alargamento-dos-servicos-minimos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-turismo-do-alentejo-e-ribatejo-diz-que-tem-de-haver-solucao-imediata
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-greve-coloca-em-perigo-recolha-do-lixo-no-grande-porto-alerta-lipor
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-associacao-alerta-para-risco-de-paragem-de-recolha-de-residuos-solidos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-confederacao-do-turismo-de-portugal-alerta-para-prejuizos-que-greve-vai-trazer-a-economia
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-confederacao-do-turismo-de-portugal-alerta-para-prejuizos-que-greve-vai-trazer-a-economia
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-turismo-do-centro-alerta-antonio-costa-para-situacao-catastrofica-na-pascoa
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-comissao-de-protecao-civil-do-algarve-pede-servicos-minimos-ao-governo
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-transportes-sul-do-tejo-suprime-alguns-servicos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-altice-portugal-ativa-gabinete-de-crise-com-plano-preventivo-de-contingencia
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-transporte-publico-limitado-as-horas-de-ponta-em-cinco-concelhos-do-alto-minho
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-exercito-ao-dispor-dos-portugueses-quando-tal-for-solicitado-diz-vice-ceme
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/greve-dos-motoristas-o-que-se-sabe-ate-ao-momento-sobre-a-crise-dos-combustiveis
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-greve-passa-ao-lado-em-elvas-e-campo-maior-com-tradicao-de-ir-a-badajoz
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-rodoviaria-do-oeste-reduz-servicos-ao-minimo-para-assegurar-transporte-escolar
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-cip-apela-a-suspensao-da-greve-uma-semana-para-se-resolver-impasse
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-castelo-branco-tem-gasoleo-disponivel-em-apenas-um-posto
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-associacao-diz-que-empresas-de-pronto-socorro-estao-em-risco-de-paralisacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-transportes-coletivos-do-barreiro-garantem-normalidade-ate-quinta-feira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-autarquias-estao-preparadas-para-a-greve-na-medida-do-possivel
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-barraqueiro-transportes-avanca-com-supressoes-de-carreiras-a-partir-de-quinta-feira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-barraqueiro-transportes-avanca-com-supressoes-de-carreiras-a-partir-de-quinta-feira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-rodoviaria-do-tejo-prepara-reducao-de-carreiras-a-partir-de-quinta-feira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-galp-pede-a-clientes-que-poupem-no-consumo-de-gas
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-turismo-do-porto-e-norte-preocupado-com-mobilidade-dos-turistas-na-regiao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-psp-destaca-mais-de-mil-elementos-para-prevenir-perturbacoes-e-regular-transito
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/combustiveis-funerarias-podem-ter-de-recusar-trasladacoes-se-nao-puderem-efetiva-las
https://www.sapo.pt/noticias/economia/a-greve-que-esta-a-afetar-todos-os_5cb79d59d63f1a059e4c30e8
https://www.sapo.pt/noticias/economia/prio-diz-que-camioes-para-abastecimento-da_5cb728a90ac3da05dfa0e817
https://www.sapo.pt/noticias/economia/jumbo-com-18-postos-fechados-e-11-abertos-com_5cb74cd482901405a37f76ef
https://www.sapo.pt/noticias/economia/15-militares-prontos-para-conduzirem-camioes-_5cb7043f64ff0b05927463d5
https://www.sapo.pt/noticias/economia/agroalimentares-instam-governo-a-adotar_5cb75c577d50b605cec7f59b
https://www.sapo.pt/noticias/economia/cp-admite-que-operacao-podera-evoluir_5cb7334d64ff0b0592747668


ANA confirma que fornecimento de combustível foi retomado mas ainda aquém das necessidades (in Sapo Online - Sapo 
Economia Online de 17.04.2019) 
CTP alerta para prejuízos que greve vai trazer à economia (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 17.04.2019) 
Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 17.04.2019) 
Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in Sapo Online - Sapo Economia Online de 17.04.2019) 
Distribuidores de farmácias querem ser incluídos na lista de prioritários para distribuição de combustível (in Sapo Online - Sapo 
Lifestyle Online, Saúde Online de 17.04.2019) 
Vila Verde. Funcionários das "bombas" evitam agressões. "É o caos para abastecer primeiro" (in Semanário V Online de 
17.04.2019) 
Vila Verde. Camiões do lixo podem parar nos próximos dias por falta de combustível (in Semanário V Online de 17.04.2019) 
Crise dos combustíveis (in SIC - Jornal da Noite, SIC - Jornal da Noite, SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Edição da Tarde, 
SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Jornal das 7, SIC Notícias 
- Jornal do Meio-Dia, SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia de 17.04.2019) 
Greve ao transporte de matérias perigosas (in SIC - Jornal da Noite, SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Edição da Tarde, 
SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Jornal da Meia Noite, SIC Notícias - Jornal da Meia 
Noite, SIC Notícias - Jornal das 7, SIC - Primeiro Jornal, SIC Notícias - Notícias de 17.04.2019) 
Debate quinzenal no Parlamento/ Crise dos combustíveis (in SIC - Primeiro Jornal, SIC Notícias - Jornal das Dez de 17.04.2019) 
Falhas no abastecimento de combustíveis (in SIC Notícias - Jornal das Dez de 17.04.2019) 
Motoristas em greve queixam-se de sabotagem da ANTRAM (in SIC Notícias Online de 17.04.2019) 
15 militares prontos para conduzirem camiões-cisterna (in SIC Notícias Online de 17.04.2019) 
16 aviões com partida de Portugal abasteceram-se em Sevilha (in SIC Notícias Online de 17.04.2019) 
31 aviões que saíram de Portugal abasteceram-se em Espanha (in SIC Notícias Online de 17.04.2019) 
Que greve é esta que provocou o caos no abastecimento de combustíveis? (in SIC Notícias Online de 17.04.2019) 
Maioria dos postos de abastecimento em Coimbra sem gasóleo (in SIC Notícias Online de 17.04.2019) 
Sindicato e ANTRAM não chegaram a acordo com Governo, país vai continuar na reserva (in SIC Notícias Online de 17.04.2019) 
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ANAREC estima que 40% dos postos da rede estejam já inativos ou em rutura de ´stock´ (in Smooth FM Online de 17.04.2019) 
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Barraqueiro Transportes avança com supressões de carreiras a partir de quinta-feira (in TSF Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: Greve coloca em perigo recolha do lixo no Grande Porto (in TSF Online de 17.04.2019) 
Turismo do Porto e Norte preocupado com mobilidade dos turistas na região (in TSF Online de 17.04.2019) 
Reunião entre sindicato e empresas já começou no Ministério do Trabalho (in TSF Online de 17.04.2019) 
Funerárias podem ter de recusar trasladações se não poderem efetivá-las (in TSF Online de 17.04.2019) 
PSP destaca mais de mil elementos para prevenir perturbações e regular trânsito (in TSF Online de 17.04.2019) 
Ministra garante que nos portos "não se registam eventos preocupantes" (in TSF Online de 17.04.2019) 
Prio diz que camiões para abastecimento da rede vão sair às 14:00 (in TSF Online de 17.04.2019) 
O país tem má memória de greves de motoristas. Há 11 anos, eles também pararam o país (in TSF Online de 17.04.2019) 
Revendedores dizem que 40% dos postos estão inativos ou em rutura de stock (in TSF Online de 17.04.2019) 
Transporte público limitado às horas de ponta em 5 concelhos do Alto Minho (in TSF Online de 17.04.2019) 
Rodoviária do Tejo prepara redução de carreiras a partir de 5ª feira (in TSF Online de 17.04.2019) 
Combustíveis: PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in Diário de Notícias Online de 
16.04.2019) 
Combustíveis: Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in Diário de Notícias Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: PSD apela ao Governo para dar passo à frente e resolver rapidamente o problema (in Diário de Notícias Online de 
16.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação pelas empresas (in Diário de Notícias Online de 
16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Diário de Notícias Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Greve traz à memória bloqueios de camionistas que pararam o país (in Diário de Notícias Online de 16.04.2019) 
Sindicato dos motoristas espera reunir-se hoje com ministro das Infraestruturas (in Diário de Notícias Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: STCP tem diesel para o funcionamento da frota no imediato (in Diário de Notícias Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in Diário do Distrito Online de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas "ultrapassa limites da legalidade" (in Diário do Distrito Online de 16.04.2019) 
Governo convoca reunião de emergência com SNMMP e ANTRAM (in Diário do Distrito Online de 16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Diário do Distrito Online de 16.04.2019) 
Governo, ANTRAM e sindicato reúnem às 21h (in Dinheiro Vivo Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Reunião termina sem acordo, com serviços mínimos (in Dinheiro Vivo Online de 16.04.2019) 
Reunião sem acordo. "Estado crítico do país vai piorar" (in Dinheiro Vivo Online de 16.04.2019) 
Sindicato dos motoristas espera reunir-se hoje com ministro das Infraestruturas (in Dinheiro Vivo Online de 16.04.2019) 
Combustíveis. Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos (in Dinheiro Vivo Online de 16.04.2019) 
Requisição militar pode ser a solução à greve dos motoristas (in Dinheiro Vivo Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar, mas com serviços mínimos cumpridos (in ECO - Economia Online de 16.04.2019) 
Sindicato e ANTRAM chegam a acordo para serviços mínimos (in ECO - Economia Online de 16.04.2019) 
Sindicato cumprirá serviços mínimos após notificação (in ECO - Economia Online de 16.04.2019) 
Governo vai reunir-se com sindicatos dos motoristas (in ECO - Economia Online de 16.04.2019)  
Requisição trava greve dos motoristas de matérias perigosas (in ECO - Economia Online de 16.04.2019) 
Governo aprova requisição civil de motoristas (in Eurotransporte Online de 16.04.2019) 
Postos de abastecimento estão a secar em Lisboa. Gasóleo é o combustível que mais escasseia (in Expresso Online de 16.04.2019) 
Combustíveis. PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in Expresso Online de 16.04.2019) 
Falta de combustíveis. Governo convoca ANTRAM e sindicato para reunião (in Expresso Online de 16.04.2019) 
Combustíveis. PSD apela ao Governo para dar passo à frente e resolver rapidamente o problema (in Expresso Online de 
16.04.2019) 
Combustíveis. Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação pelas empresas (in Expresso Online de 
16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Expresso Online de 16.04.2019) 
Sindicato dos motoristas espera reunir-se esta tarde com ministro das Infraestruturas e Planeamento (in Expresso Online de 
16.04.2019) 
Combustíveis. STCP tem diesel para o funcionamento da frota no imediato (in Expresso Online de 16.04.2019) 
Já terminou a reunião entre Governo, sindicatos e ANTRAM. Greve vai continuar (in i Online de 16.04.2019) 
Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in Impala Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in Impala Online de 16.04.2019) 
Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in Impala Online de 16.04.2019) 
PSD apela ao Governo para dar passo à frente e resolver rapidamente o problema (in Impala Online de 16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Impala Online de 16.04.2019) 
O que está em causa na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Impala Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos (in Impala Online de 16.04.2019) 
ANTRAM exige cumprimento de serviços mínimos e fim da greve, por parte dos motoristas de matérias perigosas (in Infocul Online 
de 16.04.2019) 
Filas de espera nos postos de abastecimento de combustíveis da Guarda (in O Interior Online de 16.04.219) 
Greve ultrapassa «limites da legalidade» (in JM de 16.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos acordados em reunião entre Governo, sindicato e patronato (in O Jogo Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in O Jogo Online de 16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in O Jogo Online de 16.04.2019) 
Sindicato dos motoristas espera reunir-se hoje com ministro das Infraestruturas (in O Jogo Online de 16.04.2019)  
Paralisação põe em causa abastecimento de gasolina (in Jornal de Notícias de 16.04.2019) 
Aprovada requisição civil para a greve dos motoristas de matérias perigosas (in Jornal de Notícias Online de 16.04.2019) 
Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação pelas empresas Jornal de Notícias Online de 16.04.2019) 
Sindicato dos motoristas espera reunir-se esta terça-feira com ministro (in Jornal de Notícias Online de 16.04.2019) 
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Governo reúne às 21h00 com a ATRAM e sindicato (in O Jornal Económico Online de 16.04.2019) 
Lisboa ´na reserva´. Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in O Jornal Económico Online de 
16.04.2019) 
Greve dos motoristas de materiais perigosos vai continuar. Há acordo para serviços mínimos (in O Jornal Económico Online de 
16.04.2019) 
ANTRAM pede cumprimento dos serviços mínimos na greve dos motoristas de matérias perigosas (in O Jornal Económico Online 
de 16.04.2019) 
Governo aprova requisição civil para greve dos motoristas de matérias perigosas (in O Jornal Económico Online de 16.04.2019) 
Sindicato da CGTP contra requisição civil imposta pelo Governo (in O Jornal Económico Online de 16.04.2019)  
Aprovada requisição civil dos motoristas de matérias perigosas em greve (in Logística & Transportes Hoje Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in Lusa Online de 16.04.2019) 
Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in Lusa Online de 16.04.2019) 
Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in O Minho Online de 16.04.2019) 
Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in O Minho Online de 16.04.2019) 
PSD apela ao Governo para dar passo à frente e resolver rapidamente o problema (in O Minho Online de 16.04.2019)  
Condutores de matérias perigosas prometem "secar" o país (in Motor 24 Online de 16.04.2019) 
Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in Negócios Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in Negócios Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: PSD apela ao Governo para dar passo à frente e resolver rapidamente o problema (in Negócios Online de 
16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Negócios Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Governo reúne-se esta noite com sindicatos por causa da greve dos motoristas (in Negócios Online de 16.04.2019) 
Transporte de matérias perigosas: reunião não levantou greve e só definiu serviços mínimos (in Negócios Online de 16.04.2019) 
O que querem os motoristas de matérias perigosas? (in Negócios Online de 16.04.2019) 
Governo vai sentar-se à mesa com a ANTRAM e sindicato hoje às 21h (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
Aeroportos e hospitais serão abastecidos "o mais rápido possível" (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato se forem cumpridos serviços mínimos (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
ANTRAM "não fará negociações com sindicatos havendo pressão" (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
PS avisa que desrespeito dos serviços mínimos "é crime de desobediência" (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019)   
Greve traz à memória bloqueios de camionistas que pararam país (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019)   
Motoristas de matérias perigosas: Governo recorre a requisição civil (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
Sindicato dos motoristas espera reunir-se hoje com ministro (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
STCP tem diesel para o funcionamento da frota no imediato (in Notícias ao Minuto Online de 16.04.2019) 
Operações especiais, requisição civil e alerta: 8 pontos sobre o dia de greve dos motoristas de matérias perigosas (in Observador 
Online de 16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Observador Online de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas. O que está em causa? (in Observador Online de 16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Paivense Online de 16.04.2019) 
ANTRAM reúne com Governo devido à greve dos motoristas (in Pesados & Mercadorias Online de 16.04.2019) 
Governo aprova requisição civil dos motoristas de matérias perigosas (in Pesados & Mercadorias Online de 16.04.2019)  
Governo, ANTRAM e sindicato reúnem às 21h (in Plataforma Online de 16.04.2019) 
Greve nos combustíveis com serviços mínimos assegurados (in Plataforma Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in Porto Canal Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in Porto Canal Online de 16.04.2019)  
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in Porto Canal Online de 16.04.2019) 
Government issues civil requisition for striking fuel supply drivers (in The Portugal News Online de 16.04.2019) 
Bombas em Braga sem gasolina nem gasóleo (in PressNET Online de 16.04.2019) 
Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in PT Jornal Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in PT Jornal Online de 16.04.2019) 
Serviços mínimos de transporte de matérias perigosas acordados em reunião entre Governo, sindicato e patronato (in PT Jornal 
Online de 16.04.2019) 
Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in PT Jornal Online de 16.04.2019)  
PSD apela ao Governo para dar passo à frente e resolver rapidamente o problema (in PT Jornal Online de 16.04.2019) 
Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação pelas empresas (in PT Jornal Online de 16.04.2019) 
Governo avança com requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in PT Jornal Online de 16.04.2019) 
STCP tem diesel para o funcionamento da frota no imediato (in PT Jornal Online de 16.04.2019) 
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Crise dos combustíveis. Governo, ANTRAM e sindicato não chegam a acordo e greve vai continuar (in Renascença Online de 
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Crise nos Combustíveis. PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in Renascença Online de 
16.04.2019) 
Governo, ANTRAM e sindicato de transporte de matérias perigosas vão reunir-se (in Renascença Online de 16.04.2019) 
Greve traz à memória bloqueios de camionistas que pararam o país (in Renascença Online de 16.04.2019) 
A corrida às bombas de gasolina na Grande Lisboa (in Renascença Online de 16.04.2019) 
ANTRAM contraria, com números, postura e reivindicações do sindicato SNMMP (in Revista Cargo Online de 16.04.2019) 
ANTRAM critica postura do SNMMP e exige término da greve para voltar à mesa (in Revista Cargo Online de 16.04.2019) 
ANTRAM e SNMMP voltam às negociações esta noite, com a mediação do Governo (in Revista Cargo Online de 16.04.2019) 
Requisição civil dos motoristas de transporte de mercadorias perigosas (in RTP 1 - Bom Dia Portugal de 16.04.2019) 
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de 16.04.2019) 
Requisição civil dos motoristas de matérias perigosas (in RTP 3 - Jornal das 12 de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in RTP Online de 16.04.2019) 
Greve de motoristas. Reunião entre sindicatos, patrões e Governo termina sem acordo (in RTP Online de 16.04.2019) 
PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in RTP Online de 16.04.2019) 
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16.04.2019) 
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Combustíveis: Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in Sapo Online - Sapo 24 Online de 
16.04.2019) 
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Greve dos motoristas de matérias perigosas (in SIC - Edição da Manhã, SIC - Jornal da Noite, SIC - Minuto de Economia, SIC Notícias 
- Edição da Tarde, SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Edição da Tarde, SIC Notícias - Jornal da Meia Noite, SIC Notícias - 
Jornal da Meia Noite e SIC Notícias - Jornal da Meia Noite de 16.04.2019) 
Aprovada requisição civil à greve dos motoristas de matérias perigosas – direto (in SIC Notícias - Jornal das Dez de 16.04.2019) 
No aeroporto de Faro já foram atingidas as reservas de emergência (in SIC - Primeiro Jornal, SIC Notícias – Notícias de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in SIC Notícias - Tempo Extra de 16.04.2019) 
Governo reúne-se com ANTRAM e sindicato às 21h00 (in SIC Notícias Online de 16.04.2019) 
“É completamente falso dizer que só recebem 630 euros” (in SIC Notícias Online de 16.04.2019) 
“Considero que esta greve é baseada na desinformação” (in SIC Notícias Online de 16.04.2019) 
Greve continua mas com serviços mínimos garantidos (in SIC Notícias Online, SIC Notícias Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos garantidos mas greve continua (in Sintra Notícias Online de 16.04.2019) 
Governo reúne-se hoje com ANTRAM e Sindicato (in Smooth FM Online de 16.04.2019)  
Requisição civil para greve de transporte de matérias perigosas (in Smooth FM Online de 16.04.2019) 
Já terminou a reunião entre Governo, sindicatos e ANTRAM. Greve vai continuar (in Sol Online de 16.04.2019) 
ANTRAM admite negociar com sindicato de motoristas (in Transportes & Negócios Online de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in TSF – Notícias, TSF – Notícias, TSF - Notícias e TSF – Notícias de 16.04.2019) 
Requisição civil dos motoristas de matérias perigosas (in TSF – Notícias de 16.04.2019) 
Condutores fazem fila para abastecer com receio de ficar sem combustível (in TSF Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in TSF Online de 16.04.2019) 
PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in TSF Online de 16.04.2019) 
Governo alerta que foram atingidos níveis críticos de falta de combustível nos aeroportos (in TSF Online de 16.04.2019) 
Falta de combustíveis. INEM pede ajuda aos condutores (in TSF Online de 16.04.2019) 
Greve é no "setor privado". Rio recusa atacar Governo por algo em que "não tem responsabilidades" (in TSF Online de 16.04.2019)  
"Greve é liderada por lunáticos." ANTRAM garante que requisição civil tem efeitos imediatos (in TSF Online de 16.04.2019) 
Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in TSF Online e TSF Online de 16.04.2019) 
PSD apela ao Governo para dar passo à frente e resolver rapidamente o problema (in TSF Online de 16.04.2019) 
Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação pelas empresas (in TSF Online de 16.04.2019) 
"Temos o país num caos." Cristas critica atuação do Governo perante a greve (in TSF Online de 16.04.2019) 
Centenas de postos sem combustível. Aviões reabastecem em Espanha (in TSF Online de 16.04.2019) 
Voo entre Lisboa e Faro cancelado por falta de combustível (in TSF Online de 16.04.2019) 
Serviços mínimos são para cumprir. Caso contrário, há "crime de desobediência" (in TSF Online de 16.04.2019) 
Marcelo preocupado com greve de motoristas pela "tradição de famílias irem à terra" (in TSF Online de 16.04.2019) 
Sindicato dos motoristas espera reunir-se hoje com ministro das Infraestruturas (in TSF Online de 16.04.2019) 
Governo declara "situação de crise energética" devido à falta de combustíveis (in TSF Online de 16.04.2019) 
Saiba quais são os postos que já não têm combustível (in TSF Online de 16.04.2019) 
Transtejo e Soflusa garantem que falta de combustível não vai parar travessias do Tejo (in TSF Online de 16.04.2019) 
STCP tem diesel para o funcionamento da frota no imediato (in TSF Online de 16.04.2019)  
Condutores de matérias perigosas prometem "secar" o país (in Turbo Online de 16.04.2019) 
Aprovada requisição civil à greve dos motoristas de matérias perigosas (in TVI - Diário da Manhã de 16.04.2019) 
Tensão em Aveias de Cima (in TVI - Jornal das 8 de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in TVI - Jornal das 8 e TVI - Jornal das 8 de 16.04.2019) 
Portugal corre o risco de ficar sem combustível (in TVI 24 - 21ª Hora e TVI 24 - 21ª Hora de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in TVI 24 - 25ª Hora, TVI 24 - 25ª Hora, TVI 24 - 25ª Hora, TVI 24 - 25ª Hora, TVI 24 - 
25ª Hora de 16.04.2019) 
Greve ao transporte de matérias perigosas (in TVI 24 - Especial 24, TVI24 – Especial 24, TVI24 - Especial 24,  TVI24 – Notícias, TVI24 
– Notícias, TVI24 – Notícias  de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas - Falta de combustível (in TVI24 – Notícias de 16.04.2019) 
Combustíveis: reunião entre Governo, sindicato e ANTRAM termina sem acordo e greve vai manter-se (in TVI24 Online de 
16.04.2019) 
ANTRAM impõe duas condições para negociar com motoristas de matérias perigosas (in TVI24 Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Governo convoca ANTRAM e sindicato que decretou greve para reunião (in TVI24 Online de 16.04.2019) 
ANTRAM: "Pessoas têm que perceber que, escaladas para este serviço, a favor ou contra, têm que ir trabalhar" (in TVI24 Online de 
16.04.2019) 
Aprovada requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in TVI 24 Online de 16.04.2019) 
Aprovada requisição civil na greve dos motoristas de matérias perigosas (in TVI24 Online de 16.04.2019) 
"Serviços mínimos têm de ser escalados por nós, requisição civil traz água no bico" (in TVI24 Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: e do protesto de 2008, lembra-se? (in Visão Online de 16.04.2019) 
ANTRAM aceita negociar com sindicato caso sejam cumpridos os serviços mínimos (in Visão Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Serviços mínimos acordados em reunião entre Governo, sindicato e patronato (in Visão Online de 16.04.2019)  
Combustíveis: PS adverte que desrespeito dos serviços mínimos é crime de desobediência (in Visão Online de 16.04.2019)  
Combustíveis: Ministro das Infraestruturas reúne-se hoje com ANTRAM e sindicato (in Visão Online de 16.04.2019) 
Combustíveis: Sindicato disponível para cumprir serviços mínimos após notificação pelas empresas (in Visão Online de 16.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas (in Antena 1 – Notícias de 15.04.2019) 
Associação condena greve dos transportes de combustíveis (in Auto Foco Online de 15.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas iniciam greve por tempo indeterminado (in Autoportal Online de 15.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas iniciam greve por tempo indeterminado (in Cidade Online de 15.04.2019) 
Greve ao transporte de matérias perigosas com adesão de 100% (in Correio da Manhã Online de 15.04.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas ultrapassa limites da legalidade (in Correio da Manhã Online de 15.04.2019) 
Motoristas de matérias perigosas em greve por reconhecimento da carreira (in Correio do Ribatejo Online de 15.0.4.2019) 
Greve dos motoristas de matérias perigosas "ultrapassa limites da legalidade" – ANTRAM (in Destak Online de 15.04.2019)  
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